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J, àiilléíi 

Malgrat t l r isc aaniqjelsta que suposa tota presentado 

bin alca, i « constátatele que en l i teratura existeixen dos t i pus de 

poètlqye« alt&aeat diferenciades que podrí«« aoonenar espiritualista 

1 aateríaJisía. 

La priaera se seat captívada per 1'Ideal 1 pel révm la 

«•gana per la real i ta t . Formant part de la prlaera poètica M 

troaarla f íc tor Hugo 1 ei aau afaiy per fugir del real , el qyal QJ fa 

s l m contaalnar l ' ldeai. 

fttttont «•! mm v«?«ftf. Pmrmi *wlw dtfetudtt» 

I t imumt et Qu'on r lv i , i t aarcNr i int I t ctnin* 

tut ftranfnovf iOf#tf «I i t«tf t f l* t f »è coyri?? 

Pint d# but I chirchtr1 piu i a npoir QUI tédwisif1 

Of U t i f f ! «timet | U tarrt proaiM 

aní ftUyr! t t Hottt • 5 l t i f u l 30 ttuPir» 
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I t f t i M loin # i el j t ts tfaat i t VIM Mt chiné«, 

l ' i rc-tn-cjt l t i t yiptur, l t ftwtft Mt ftiatt, 

L'total tttalt tn pouari «¿ tauttter <ju r H l . (1) 

S'hi trobaria taabè Leopard i 1 la seva recerca de 

rittílait 1 i "etern, ta què «1 alto, la iaagiracló 1 tot alié que 

suggereix llunyania, tntigor, solitud, lnceresa, evocació i vaguetat 

it« situen en un nivell ám prestigi poetic aolt ata ait qua la 

taaediata realitat <2>. S'hi encabiria tar bé la poesia d'abeències 

aaarada d« la aus Ica del silenci de Mal lar aé i. àdhuc, la poesia de 

Valer y. el qual afiraava que no hi ha res ate bell qm el que no 

quailficada d'lapura 1 prosaica, o en le« posicions aeays extreaes 

resulta incoapleta seas« l 'ajut de i ' iaaf laaJre, L'abstracció 1 la 

lnteaporaütat tan el aare In f in i t d'aquest discurs. Els sei« a l ia ts 

sen les aajúscules. el soaol, la «iggerencia, la iaaglnació, la 

bellesa, la tendència a l'heraetisae. e l a ist ic isae o la totealtzaoio 

del llenguatge. 

Setae anar aes lluny, ba estat el aatelx G. Ferrater qui, 

ea el pro leg a l'obra d'A. Comas. Comptar Im bigues, diferencia 

aquests dos tipus de poètiques: 

«irtu, Biücsatii ¡o t tM i i f f t qué hi ha ¿at tipus §* sotatt; l l i 

öUfyte-nt r t t l i i t a i -sot gut m l'igrttfa- 9 bé ectfSQflilf, vull dir 

qy« armqutn 4'unt i i tuici» concftu, 1 t l i qut dtr.yicn a'jr. t i t t , 

Q'm plantt'.g i«itao«rtIt, «it rtpttéutn tab v i r i l wdulic:4. S6n 

i t i ctaiNt out poden atènyer, rttatcUvtstat, una aöioluta grtwjti i : 

CM tn Miatrltn pel ttgan; i eta tn Byron pal priatr, qut tntrt 
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Mti l t r t t Mp t t i , Mit iftitaatit Hin, *1 ««1 air t t t i impft rtta 

latt aali tttfftta t ffin, «ígnea, iMcMttci, Nutfl ü ttabé si 

•tv :»••., i l « l i m ftnto attt#f, tot tnü i l i t t out m t'ha se 

•tufipf i t f i i l l f t i t f t f f l l t i í i a t i t , (3> 

SI haguéssim d« descriure un brevissia paradigma 

cronològic d« la poètica materialista, ta qui acabes d« veur* 

• ' inscr iu el propi Ferrater, caldria parlar oa primer l loc d ieser i 

deia poet» l la t ins Catul, Propercí o Marcial. AquöSt darrerel qual 

en e! quart poeaa del l l i b re desè expoEj de manera clara 1 rotunda 

<?i seu rebuig a la poesia mitològica i diu a l M U lector; *Què 

t'importen a tu ela rapte« d'HUas, «1 ante d'tear?*, tot i 

pronunciant-se a favor de la poefla arrelada en la v id i 1 ea la 

real i tat 1« l*aoae: " lo trobaràs ta ' el« meus l l ibre« a i Centaures, ni 

Iarpí#s ai Gorge»««: les meves pàgines només aabea a boas" (4), 

Més eadavaat tindríem poetes medievals cos Chaucer o 

f i l l o f i i ea el romanticisme a Hein«, Byron« Goethe o ïordsortb, 

L'obre de Wordsworth suposa una r ica comf1 uéacla entre ambdues 

poètiques ela materialista 1 i 'esp i r i tua l is ta ' perquè, d'uaa baada, 

Wordsworth ofereix la quotidiaaitat fi '.trada a través d'un "aisuiuèi 

»av* imaglaatiu i , d'uaa a l t ra , és la real i tat ordinària i el 

llenguatge corrent el material que canforas el seu discurs C'Tht 

principal oojiet, tftt«, muh I prspettfl to ly f t l f m Mm* Pom «as to chuta 

int i í tnt i and utuatiom fro« cotton h ' t , attfl to relate or dtfcrto« %fm, 

throughout, ai far ai tat poasiole. in s ul tct ion of language rtally wtd Cy 

•tn, »r«, ai Uta taat U M , to Inrw ovtr that a certain CMjleu'ing of 



lNf ín t t iM, rttfmty ordínify thtnp tütuld to p t M t t i t 19 tut l i H is m 

mmmt *«y" <3>>. De tota mantra, la confluéccla es troba força 

dsslquilibrada cap al paradigma materialista car «1 en alguna coca 

insisteix Vordsvcrth en el prefaci a la seva segona edició d« les 

Lyríml Ballads ÈB que en la seva poesia hom no trobarà n i idees 

abstracte« s i llenguatges ampulosos que pretenguis allunyar-se d« 

la concreció i i n t e l · l i g i b i l i t a t de la prosa i de la parla ordinaris 

dUs noses CTht Reader i ü l find that ptrionfíeatioM of abstritt iotas 

rtrt ly et cur i« thtst t'oluati: IM, Met, art u'.ttrly r t j tct td, at »n oroiniry 

dtviet to e'.tvatt tt*t tytle, and raise i t *b*m prott, l Hivt proposed to Myself 

to tattate, and, as fer ai i t possible, to locot tftt »try language of t tn; and 

assuredly tuen ptrionftcaiiOM do M I ••!# any natural er regular part of Mat 

language,* <6>>. 

Ja en el nostre segle trobarien l'obra de Paves«, Cavalls, 

Brecht 1 la Im la de poetes anglosaxons de l'escola hardyana que 

Femiter expl ic i ta en l'apèndix a D& nuces pmrim% d'entre els quals 

podríem fer ara referència a V.C. Williams, lareu del postulat de 

rimaglnlsme de Pound 1 Kulme d« la necessitat de cc&cretaaesar; 

•Lanfuags had to present the living ©elect, not m abstract process", Williams 

manifesta la seva desconfiança envers les abstraccions 1 defensa una 

poesia feta de emm i de llenguatge corrent: 

Say i t . no totts out in things. 

Unat cotton language to u«ra*tl? 

a confession,,, fiard put to i t 

The language, t«e language / fails thee / 

?>>ey inen not tne wrdi / or «#ve not / 
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Ml COUflÇt l i MM U m . 

Bl ratllsaa de Brecht és svtati« »utandis continuador da 

l'actl.ua literaria que deieneen els germane Goncourt al preíacl da 

la seva novel·la Cera 1 nie Lacertmu <un aanifest a favor del 

real isa« literari: i'apropaaent a la vida de les anoaeiiades "classes 

baixes";. Coa ells pretén corn tribuir aab la seva obra en la 

construcció de la història aoral conteaporanoa. Quan bo» s'ea pesca a 

rastrejar iofluéoci«» d*ua escriptor »obre uo altre, M sent altaaent 

reconfortat quan, coa és el mostré cas, llegeix el aagaiílc poema de 

Bertolt Brecht, "La sandalia d'tapedoclaa", 1 pensa albora **» 

Ferrater. lo noa.es la filosofia que es desprèn del poeaa is 

coapartida per Ferra ter (la iapertàncla de la ra<, huaa&a per sabre 

de qualsevol explicació sobrenatural; la íisica abans que la 

aetafísica) i el seu estil narratiu (poetes que ens contes 

històries)» élnó, sobretot la aaterialitat i s«2lilesa del ressort 

sobre el que .*. construït el poeaa: "una sandalia de cuir, palpable, 

usada, terrenal" que desaentelx la qulaèrlca laaortalltat de} filòsof 

grec. Coa del« Brecht i de a Hegel, "la veritat és concreta" (Die 

¥aàrbeit ist Konkret). 

Ot, altre autor aolt proper a Ferrater és Goabrowlcz. Coa 

ell, Goabrawicí s'oposa a le« produccions de la poesía social (que 

ès el punt que aes distancia Ferrater de Brecht), a la poesia 

evanescent i a les tendències aés reputadaaant aodenies ja que totes 

tres tendències es desinteressen, o «illor encara, oculten els 

vertaders desigs i probleaes de l'hoae dt què el sexe n'ès un dels 

_j^_ 
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fcnaaeatais (?). Goabrowlcz éa en proas «1 que Ferrater éc en 

poesia: rebutja «1 discurs filosòfic, reflexiona »dir« I M relación« 

entre Joventut 1 vellosa (fi), èa irònic i, contínuaaent, ae serveix de 

correlata objectius pouata de la quotidlanitat -coa "agafar l'Esperit 

pel beacoll* o coa aquest: "Durava una eternitat, l la alnuta pesaven 

coa nores i els segons a'inflaven... 1 ea sentia tan lncòaode coa un 

aar xuclat aab una palla"-. 

Dins la poesia catalana caldria parlar d« March i del seu 

"ED gmeral ¡mrlñr mí BO contsata / aas ea acaar del que Jo dic 

exempï»", de Josep Carner o. dins la prosa, de Josep Pla, ¿.¿atent a 

la terrenailtat i cercant seapre la coaparança ais quotidiana i aés 

entenedora; coa aquesta: "Tot seabla indica, en efecte, que Daudet 

serà -a Jutjar pel que és a vitt anys- el francs* típic, el foraatge 

d Holanda: blanc i conservador per dintr« i republicà i veraell per 

fora" (9). 

Gabriel Ferrater, en la seva conferencia *i* #éWt airan IM 

pinlníts1" (10), aprofita la d latinólo de Taliry Larbaud entre tosa 

genèric 1 teaa específic per insistir en la iaportàncla artística de 

la concretes« que coaporta el tena específic (que Ferrater aatelx 

associa aab el •correlat objetiu" d'Illot). In art la Jerarquia de 

valors habituals es capgira: La força d'una obra no es en la 

ideologia o el sentiaent -ei teaa genèric- (posea pel cas, el pas 

del teaps), sinó en la seva exespllcaclè, en la aaaera coa es 

realitza aquest teaa (v.g. el dia en qui una bella dona es troba el 

seu priaer cabell blanc). Manera que Ferrater caracteritza coa a 

"individual i aoaentània", coa "tm gest", coa "un Incident", 

.*. * 



i f f 

aqueste conferencia i« 1954 anticipa Ja t i arate poétlc 

qtw eoBrears une «api aès tard, dt la aateixa manara que taabé 

aquest fragment d'una carta adreçada al sen aaic Gil 4« Biedaa de 

rany 1956 deaostra que Perrater abasa da pcaar-a« a eacrlure 

poesía s'havia triat de aolt abans ela ceue aodels l la seva 

tradició: 'li y®y *§ry ««11, tuí lit better VIÍII tyitif, km, etroatvtttf, wen 

of ltti viciïn, Ntt alvtyt ittn ti* ffett cerruBtin«. agtnt lis Satnisn petir»; 

ifld it it no* psrnioi tort than »vtr. Cancrttiiüff, ! think, it Uta thing mitad 

Cutest", in out of tht Mining that tM early Elict §ivt to the ten; tfrt in 

•my Mr« m tare iivieyi ttinlaai).* (11). 

ferrater cita el sen de Herberd Read a propòsit del poea* 

•Petita gvierra" \'cí. apèndix 71. 1.). Bead es citat allí cea a poeta i 

en la linkt de pensaaent an ti bel·licista, aquí podriea establir les 

concoaitancles existents entre l'obra assagístlca de lead -que, donat 

que Perrater taabé fou crític d'art havia necessàriaaent de 

conèixer- 1 Ferrater a propòsit del teaa que estea parlant. A Read 

devea la distinció entre forma orgànica 1 forma abstracta apareguda 

en el seu llibre Forn Ja Modera Pmtry (1932) que ve a ésser 

8 la llar a la d« lar baud i davant la qu&l lead es aostra 

absolutaaent partidari de la foraa literaria orgánica, aquella que 

dona eos a les idees, aquell« que peraet aés de trobar l'ospreseió 

particular, is a dir, la foraa aaterialluta que eapra precisament 

Ferrater 1 que defensa tact en art coa en poesia. 

i s força cornmt que els escriptor» orgànics rebutgin el 

discurs filosòfic o aé* concretaae&t 1: literatura que, coa deia 

Proust, deixa les Idees al descobert aab tanta inelegancia coa 
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Aquell« que deixen m m abiete ée luxe «1 preu a la vista. Així lo 

declarea explícitament Gabriel Ferrater -dins 1 fora de la seva 

poesia-, Goabrowicz vl2), Chaucer (13), Fi« (14) 1 Byron: 

t wn't «MCl·let -that if, if I CM Mis 

Oticr:ption, iM I »on't reflect Hint i i 

If I CM i t i f t off tnouçnt, tDieü -if i <»»»ti? 

Clings to its teit -s t i i t i to ae throu t̂ «it i tyn 

Of thil odd UöyriRth; or H the itlp 

Holos &y the rod; or i t i lovtr't l i f t 

Oram* its first tfnugiti of lint: - l i t , M I Hid, 

! tont tftilwepfHft, IM f i l l bi md (15) 

Un dels JeJtsotivs d'aquesta actitud de Byron era Is 

d'allunyar-se dels exercicis setaíísics d'altres rosàntics cos 

Shelley 1 Coleridge, ele quals es presentaven a si mateixos coa a 

filòsofs. Coleridge afirmava que no na existit aai us gran poeta que 

no fos albora un gran fllàsof. Hen de creure que Ferra ter és una 

excepció? lo, entenent filosofia en Tuple sentit de la paraula 

perqué tota poesia, tot discurs forsula una visió del aén, respon a 

una filosofia (aoral, intel·lectual...) de la vida. Sí, si antenes per 

poesia filosòfica aquella que es caaplau en reflexions teòriques 

sobre ei són, els beses, Deu o els cossos. 

En certa manera, la poètica de F*rrater la podries 

qualificar ú'iémgràflm perqué a l'igual que l'escriptura xinesa no 

s'acara asb els conceptes d'una sanera lògico-aislítica o abstracta 

sinó a traves d'anècdotes i d'isatgeo (16). i s per això que 
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estudiosos de la Uar>gua xinaaa coa 1, Peñol losa l'ban caracteritzat 

cea un llenguatge a i taten t poetic, l ia flléaofa - oriental« 

construeixen t i seu discurs lJiitant aquest t&rmaaà da la llengua, 

séa veritables narradors d'anècdotes 1 dt f*bules que t l lector 

haurà da saber interpretar aoralaent Per centra, en la filosofia 

occidental l'anècdota vital desapareix a favor i« coa plexos slsteaes 

abstractes 1 logocentrlcs. Les dones i ai« dies tenen aolt ai« del 

discurs Ideografía que d'aquest Icaoofèblc. Ara: t ia lloc« coauns 

•ableaàtlcs de la llengua 1 la poesia xinesa no troben la seva 

coatrapartlda ta l'obra poètica d« Parratar ao la oual las situación» 

estan sempre fortaaent personalitzades i ttaporalltxadca. Coa acabe a 

dt veure, no cai aoar a la parcaca d« tradicions llunyana«; an la 

tradicié literària occidental das dt la poesia llatina passant pels 

exwapla aedlevals fins ais nostres dies solta poeta« nan defugit les 

abstraccions a favor de ia poesia draaática i de* concret, aquesta 

es la vertadera tradició da rerrater. 

LA COICilTfSA DUGZlàTITi Dl LBS DOtBS I ELS DïSS 

Quotldlanltat, concreció i aateriaiísae són els tres eixos 

principals dtl conreu iaaginatiu da Gabriel Parrattr. 

Llegia aquests versos d*"ín aeaorlaa": 

(...) Ulpt 

dins ú'm ivtllaiw, i l car é'vm rota 

it fyütf aoixtt i tolt vtrdtt, coa 

pilli d'eruQi tKorxtdi, alii, ajaçat 

a rentrecuiK #1 ti«, • 'nptmta 



dt ft»«..« fc l i f , í.,,1 <*•• 10-15) 

I I raíaraat és i » avellanar «ab tres grays successius i « 

aetaíori t tació. En priacr l loc , es produeix U M transposició i s 

contigüitat dins al »óa natural «atr* avellaner i rosa, an qué 

s'Introdueix Ja un grau important de siabolització éa t a l l 

tradicional Cel cor d'una rosa coa a bortus cmelmm). Bn segon 

l loc, c l poeta d es top i f ies la laatge i associa la xlonjor d'aquesta 

sana d'úter natural aab la áe les pells d'una «ruga escorxada to t 1 

esquerdant i "a lè poètic" que coaporta l 'ú* retòric de la rosa. l a 

tercer Hoc. el poeta formula directaaent, aitjauçant e l aot 

"entrecuix", el sentiaent de la plàcida iaaersio uterina en qué es 

troba el personatge, però 'ixen-nos qye, a a is a aés, aquest aot no 

apareix isolat sinó que serveix per aat#r la i i t»*r i f ias 1 tot 

personificar l'abstracció del terae "aèn". 1 ei aateix tipus 

d'operaclà que fa que l'avellaner funcioni coa a correlat objectiu 

del aén, i s observable «n l'oració dels versos 14 i »5 m qui també 

aquesta abstracció (la fe l i c i ta t ) es foraula en teraes aateriais 

(espesseix), al tres exeaples d'"In aeaortaa" d'aquest procés 

imaginatiu coocretlt2ador feren: "Oloràvem la por / que era l'aroaa 

d'aquella tardor" (vs. 63-64); "els reflexos dt l'ordre se'ls navien / 

aacat" (vs. 167-169); " la l«s plantes / grasses, bavia après la dona 

a veure-& i / l'escreix del viure r ic : una aenuda / oabra d'àniaa, 

sota el sol laacns / del posseir" (vs. 234-236); "ara veig clar de 

qui es tractava: / de dispersar una boira que la veu / no havia 

t r a ï t gens, pera en els u l ls / Äavia traspuntat" (vs. 302-305) (la 
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per co* a boira]; "fa vnair ua taapa te aeita caaias, l algú / anava 

••cartejant un Joc ò« cartes / qua i r a inarets 1 personas." (m. 

31S»3l?>. 

11 poeaa "Prla*vera" i s ua peca* bd»leca«at taaginaiiu 

La» l a a t g a da la priaera estrofa es refereix«! a Vicae 1 les de la 

segona a la matura Co a aquell qua pretén fer de la seva existencia 

U M niaesl del cicle natural): "C IM a i res, l ' id iota natural / va 

caataat ocellut, 1 lepóte jan t / apega loea M l d« sol , bufant / 

fullatges. escorrlBS d'un ta esbravat" (vs. 6-10). 11 a ode da 

foraulació d« l 'acti tud antltoplca d'aquesta figuració natural -que 

entra ea tensió aab l'ús tdplcaaeat freudià del siabol de la torre 

(et. apèndix f i . 1.)- la aanlleva Perrater del poeaa de Bcbert 

Oraves, " lature's liaeaaenta- <1?) -cf. apèndix f i . i . - en qui Grave« 

usa teraes insultants - i sufixs despectius- per refer i r -se a la 

natura: *Tht riffles ewih i« fl·ln I Of craim / nature i t i l w y i sa: (. . .)", 

Hht iúiat f f i t i t i * , *WboM «atari, i i l l y * . . 

Desprès del poeaa "loeura exòtiques" m qui l'autcr 

capgira l 'estètica tradicional de la ceriaèoia aatr iaonial (18) 

foraulaat-la sarcàsticament mitjançant un anbient sòrdid de t a l l 

dickenslà -et. apèndix f i . 1 . - aorboaaaeat i freudiaaa sexualltxat 

(el a i te de ra l l cora) -et. apèndix f i . 1 . - , P«rrat«r torna a 

reprendre ei tttaa de la v i rg ia i ta t ea e l poeaa següent, "Sobre la 

catarsi", aab ya to poètic força s la l la r . Pal que fa a les iaatges 

qut estes tractant í irea-aos coa desacralltza e l «iabol de la 

teapesta roaàntica 1 e l situa en ua n ive l l substancialaent eròtic i 

i fòalc; "aquella aoia, cable / de parallarps, reaorbirla el soaaieig / 

^ É f r *~ -* — - -- a- —i -w *- *- — i ^ i ta-
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da M&rft§all# l'espetec d'Japur««*,. / día« la terra dol seu laeitat»* 

(*«. 11-14).iCf, capítol« II. 1. 1. I . 1 III. i. f.), 

L'inici dal poena 0<Jiu»*nge"en8 ofereix tras tipwr d« 

transposicions laaginatives: aalaallttacié d'una abstracció Ctls 

ocells d« la llu« se'n van a Jóc"). «aterialltzació vegetal de dues 

abstracclcn« (veritat i aniat) i vegetalitaclé-vegetativa de 

l'eleaent buaa ("1 ens deixen a 1« branques un subtil / treaolor de 

petits veritat«. / Cal perdre Tiaiaa d'arbust" >. Mes endavant 

apareix el tipus d'imatges aab sé« rendiaent laaterlaiitsaciè d'una 

abstracció) : "La tarda, / la brasa lsatge aostat nerviosa, / pera 

abnegada aare de la cendra / s'apaga" «vs. 8-11); "i tots trapitge« 

besos / que la tarda ba endurit, 1 ara es parteixen / en dues valves, 

co« un «úselo, i cauen." Cvs. 22-24). L'iatertext que cita P«rrat«r a 

propóalt d'aquest pceaf es el de ÍS. Illot "Toe love song of J. 

Alf: et. Pruírock", al qual actua a dos nivalis: d'uta banda an aabdós 

poeaes es projecta en el capvespre el «eotiaent de buidor í de 

desaapar octoiègie del jo poètic el qual es veu a «i aateix no pas 

coa un noae excepcional per sobre dels altres (un Has let), sine 

labutt de la aateixa mediocritat i inseguretat que pc*=seelxei. tots 

els hoaes -de les quals potser noses l'aaor pot rescabalar-los. 

D*una altra, donat que l'iatertext apareix a la vora dels versos 20-

24, boa pot considerar la concoaitáncia d« aotiu i de funció dels 

correlate objectiu« degradante que usen tots doa poetes, "les coves 

de peaoabra gelatinosa" de Ferrater aóa albora les discoteques, però, 

sobretot., els racois del capvespre que llepa l'odiosa boira groga del 

poena d'Illot: 

^ * •»—»•—+.** ••»• - +,¿u — * - * - * - * - • > a ^ É • 



410 

Tht yfiim fog «tit rubs i l l Mel Witt tht »indo»-D*nt*, 

TM yilo» taokt that rufet t l i Miitit oi tht »mw»-pansí, 

Licmd itf tongut into m mtmn af tht lining. 

Linprtd upon tht pool! that t i iM in öraifti, 

Lit fili upe« itt DIC» %m tool Un; falli fr oi cntiMfi, (19). 

L'actitud slablótlca de tradició 1 aoderaitat de Gabriel 

Peixater es fa palesa a "Paisatge aab figures* en qué apareix una 

laatge (coacietitzadora) tan esplèndida i original coa aquesta 

{•Feliços de gustar tots un sol gust, / ens seabla que tastea futur. 

Partia-nos / els dies oue vindran per tots nosaltres, / coa els 

grillons d'una taronja. Tè-" <vs. 17-20)) al costat de la projecció 

tradicional de la plàcida felicitat individual en un loo» aaowjus. 

Oil de Bíedaa es el noa que cita F«rrater coa a exeaple d'aquest 

acord aaable entre hose 1 natura -1 el fet que en t l poeaa 

•Prlaavera" foraull el biaix contrari (el desacord) suposa un 

exeaple paradigmatic de l'exploració poètica relatl7lt»adora de 

Perrater de les aúltlples perspectives que pot tenir un aatelx 

fenoaen en funció del aoaent, del lloc, de l'estat d Ama 1 del to 

poètic eaprat-; 

Algo gut ya «ó t i can «ntmirto, 

uta 3itpetm#n 

dt afinidad profunda 

con la naturaliza y con loi hotortj, 

qut hatta la Uta dt aorir partea 

btlia y tranquila ¡pal qut tstt lugar, (20) 

^ i Ä _ J . m , É * — - m i L —- * - * - * " — •-* • - ^ 
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La laatgt (tels Milícia retallant el cel cea t »agranes 

obertes del pceaa "Mecànica terrestre" esta relacionada aab el poeaa 

"Les Grenades" d« Paul Valer 7 en qui parla d« l'estructura 

arquitectural d'aquesta fruita (21); 1 un eltre cop servtix per 

filtrar des del aicrocosaos oaterial usa abstracció (0 el 

aacrocoaaos): "Its a yta plaça a a ig fer, / coa aagranes badades, 

qu« deslliuren / granets de ce i envidreit." ws. 6-10). 

•By aatural ptaty* 

A a*s a ais del topic de la vida cea a casi que «1 poeta 

aprofita en la prlacra estrofa tot 1 associant-lo aab el decurs del 

día i aab distint« tipus de caains, "By natural piety" m rlc en 

aetoníaies d*una gran sensualitat ("liquids d'espis color tdètlc"). 

Sobretot, voldria subratllar-ne la quasi i aagsífica al·legoria que 

es troba en ¿a darrera estrofa, en qué t l procés d'aoaanssi que s*aa 

realitzat durant el poeaa ès »etaforltzat an un recorregut per uns 

carrers quasi foscos (els de l'oblit que la aeaòria ha volgut 

lLlualoar), els quals al seu torn son netaforitzats aab un aar 

badat que, èbvlaaeot -cf. l'encavaleaaent dels verso« 51 i 52-, aea 

de relacionar aab el passatge bíblic que es troba a txode. 14 sobre 

el airacle de la separació de les algues del Mar loig ("airacle" is 

el aot clau que cal relacionar e.ab l'evocació produïda en aquest 

poeaa juntaaent aab el topos literari d« la aar coa a aort i, 

tacara, aab el topos taabe airadlos de passar sota les algues per 

designar un tiaps fora del teaps (22) que es troba en els versos 59 

i 60), iaatgt que, coa asstayala el aateix Perrater -cf. apèndix VI. 

1.-, ja aavia usat ápolllnaire (23>: 
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l i t fiMSiPMt f t tirqutn Uni stta 

i t l i t» 4M aneara hi tu, l i t t t ia lela 

per n t t t l t r t i , i um vertíint w n 

w w final», ft« M iti#« CM IM t i r 

roig öt rajelti, i fa oler M fons 

d« N r , da fut« podriti t« »uoiti, 

l 't inatacii »tría í'm» t i f^tic, <•». 4S-54J 

Aab tot , Ferrater vol reblar iaaglnattvaaent encara ai« 

aquest instant de rev iv i f i cado del passat i ens ofereix als darrer« 

versos, t a l vegada per s i tuar- la en un pla aes quotidià, un a l t re 

correlat aater lal que tornarà a reprendre en el poeaa "Moleta": " i s 

un / aoaent, i ja s'esquinça, coa la seda aarclda, que tapissa un 

sofà vel l . " («a. 1,0-62» 

Tot el poeaa " lo una casa* í une lona sobre una al·legoria 

aicrocèsalca; l 'àablt íoraat pels aaants eo el l i l t coa a 

representació de la natura (v.g, "aira la serralada / dels coixins; 

el recer / oo as't recull e l càndid / aaple hivern dels llençols" 

(va, 10-13)), alhora, la ref lsxié aoral del poeaa Üa incertesa del 

jo adult) és presentada aitjançant l i figura d'una casa "sense pedra 

ni aploa" rue funciona coa a correlat del Jo poètic. 

A "11 ponent excessiu" Ferrater nuaanitza e l cicle solar 

coa a corrV.et tradicional del pa« del teaps, o a i l l o r el 

feaenin i t» i 2'inserta en una situaciè de vida quotidiana ("aquest 

sol que aeoatrua"), la qual cosa es un revulsiu contra el tòpic del 

sol coa a pr inc ip i aasculi 1 contra lea poetitsacions 

espíritus i itzadors de l 'astre sol . 



Holte« de Im referències aetadlscursivea de "Pooma 

inacabat" venen donades a través d'laatges (materials): 

(el poejul "A al ne e» farli cap por / que fos pedregós 

1 reblés / perd coa que és teu, 1 tu f i u . / 11 daré passades de 

llisa" (vs. 4i-52> (1 a continuació personificació): "aïraré que el 

sot 1 que el vers / so se'a pensis que tenen drets / a una vida 

d'exuberància / lluny de la seva vigilància"); "1 la blancor ea treu« 

desclovada / d'un vers cos ou se a "ban roa put / les dents" (vs. ?12-

214); "aquest vers que recull / (si bé se'a va coa les cistelles / de 

les Danaldes) una / vella experiència" (vs. 522-525); "que an vers 

que no sap a qui parla / sen bla aquell que de cap es llança / a una 

piscina qi:s ban buidat / o que Invoca l'eternitat" (vs. 547-550); 

"Tants versos be ist aossegar-se / (cua de l'un, boca de l'altre)" 

(vs. ?19-?20>; "S'eatalpen rates per espessos / pana de record: sén 

els wem versos" (vs. 1081-1062';; "Quan panfso / en els espessos 

eaparrats / de ratas que són peus i sans / de cera bruta, que 

s'enfilen / per les parets de les eral tes, / ea trasbalso, 1 a'agafa 

por / que sigui un ex-vot llefiscós / ei que et vull donar per 

poeaa." (vs. 1320-1326). 

Les abstrae ions es presenten taabé codificades. La veritat 

"ens porta nooaltres dintre" (v. 9?). La certesa; "Jo co corro fires 

aab aules / per carregar de certituds" (vs. 568 t sa.); "De auralles 

contra la per, als possessius que soa els hones / noaés er..* 

n'aixequen les coses. / Coa vols no veure'ns esverats, / els qui 

vivia tan desaoblats?" (vs. 1015-1019). E] teaps: "Que els anys, / 

coa el vi, guanyen aab els anys / (fins que s'esbraven)" (vs. 525-
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327). L'anlaa "aqueat ainúscul foe ' d'una cuca de llu«: al et»)" Cvn. 

981-9A2) M pot "grapajai* <vs. 331-333). 0 la iaatge 4« la felicitat 

coa "UM lian sorra" qu« no dalia "eure la •roca" dal sofriaent <vs. 

453-455) (24) qua té íoit aenys d'al·legòrica qua da real, car pot 

explicar-se até da la« Hals do la física (25). 

Bl aacroccaaos trtscendelx al •lcrocosaoa Cal sol coa 

una "naldula nafra" <v. 120)). II són fa •faru»" (vs. 153-154); al 

pala as desceaposa "orginlcaaant": "qua al pais / raspaste« fàstics 

repodrits / par una por llarga" (va. 1005-110?); "olorar la pall 

d*nlvemada / dt Tés de aulladar tinyes, / l'a ispéale aenstre 

eapudegés" (va. 1232-1234). L: guerra civil i p&atguerra espanyola 

sen un "aabúa" i un faaar insalubres; "Adonat paré que nas nascut / 

al aas espès d'aquell «ab«s / d*ot encara et pugen boabelies" Cvs. 

31?-319); "ens esquitxàveu d« fe«»" (v. 345) 

0 una laatga blunívoea entre el quotidià 1 l'ldaològic: "és 

vi no del tot feraent.it, / que guaraa dolç, coa laa Ideas / del« 

nostres polítics d'esquerra." Cvs. 680-589». 

k "Boira" apareix una aatarlalitsaclé recurrent et l'obra 

de ferrater del taaps coa a vent i da la dona coa a tarra, a què 

s'afegeix la transposició laaglnativa (en sentit sexual i ontològic 

-la Incertesa-> del Jo pcètic coa a boira (que s'estén sobre la 

terra-dona i t 'hi oposa). 

"Coa la nau / (no ens na calgut enguany), daauat la pedra 

/ qua encaua al Jaç del nostre allié, s'afeixuga al silenci violent / 

dels cels qje vaa glrant-sa vers nosaitras / coa una cara" es la 

iaatge que obre el poeaa "Solstici".La imatge ès força coaplexa : 

http://feraent.it
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fancies« ai« o aenys així; en principi "allió' equival a 'fortuna' (la 

fortuna-riquesa del nostre aaor), ta a dir Ferrater ha concret i tzat 

i aodemitzat (i, recordea que als anys seixanta un all ió ara encara 

alguna cc«a> al sentit abstracte i tradicional d« fortuna. 

Parafraseges; el sostre aaor està soterrat pal tea ps (o sigui estea 

##P&i a * S * t * ®0:pO*fe#Ä « 1 fflÄV pttS OCA S i €Ä* l^VÄ8ÄlJal CO l ^dvS 9 0 v & Jul 

neu (la analogia ferrateriana tea ps cronològic / tea ps; ataos ferio i 

la buido—blancor dels dies que passen posse ixen un silenci (de 

vida) tan soásenle i aclaparador coa el del cicle solar. Fixea-nos 

taabé en l'observació entre parèntesi, "(no ens ha caigut enguany)", 

que introdueix l'eleaent quotidià de conversa dias aquesta al·legoria 

slabòlica i, sobretot, observen la paradoxa laaginatlva existent en 

l'aplicació de la neu a l'estiu Caalgrat que sigui l'estiu, per als 

aaants és slabólicaaeot l'hivern perqué es troben separats). 

A fi i efecte de no afeixugar la lectura i per tal de no 

reincidir en aspectes teaàtics que són tractats en altres capítols 

d'aquest estudi, he inclòs en apèndix (VI. 3. 1.) un inventari 

d'iaatges en què són prou visible les tres característiques bàsiques 

de les iaatges ferraterianes (aaterialisae, concreció 1 

quotidianitat). 

, — « 
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I I I . 2 . 1 . 2 . BL· M A R C D B f C T I C 

Gabrle? Ferrater ea una carta a OU de Bled na f26) cita 

uns versos d'Ausias March que li han fet "titil·lar el «eu nervi 

fellcitarl": "los fets d'aaor no puc aetre m oblit; / ab qui els 

àaguí, ne el lloc, ao ea cau d'esaeat". Per què el vaa atreure d'uaa 

manera especial aquests versos? lo seaMi pas que sigui pel teaa de 

l'aaor recordat -és aassa tòpic 1 genèric, sinó que del que es 

tracta és*de la laportàncla atorgada al aarc ea li-. íütaclé del 

record ("ne el lloc"). lo endebades, coa veurea en aqtest capítol, 

els elements deictics tenen una funció fonaaenialíssiaa «n la poesia 

de Ferrater. 

lovalis foraulavu el seu concepte estètic d« la poesia de 

la aaaera següent: "Coa aés personal, local, teaporai 1 peculiar és 

un poeaa, aés proper és del centre de la poesia". I si anea aés 

enrera recordea que en la literatura aedieval era un lloc coaú citar 

citar l'any 1 el lloc de l'uccié i que un dels axloaes de la 

filosofia escolàstica era el de "unJiwsale íatelllgltur, singulare 

motitur*. I ao noaèa la literatura aedleval: tota la faaílla poètica 

ea què s'inscriu l'obra de Ferrater usa constantaent els senyals 

deíctics. 

La construcció literària deictic« s'associa íntiaaaent aab 

la presèacla de la quotldiaaltat dins el discurs tal coa és postulat 
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en una de It« obres ses benvolgudes de Fer rater, el Dm Juan de 

Byron: "Edifico cose« coaunes en llocs coauns": 

I «riti «nit'l upptftoit, »ithout otliy; 

Tfiit narralivt ü Mt Mint for «irriiie», 

But • tfri iiry ine fantastic basi«, 

To build m ccaaos thing« »itrt CMtonolattt. (2?) 

Alhora, la deixi atorga draaaticltat al discurs poètic en 

situar-lo en un lloc, un terps i uns personatges concrets q'ié parlen 

i/o actuen. Aqueste« construccions espacials, coa deia Eliot a 

propòsit de H. Jaaes, tenen una funció estructural i no una aera 

funció descriptiva. Els llocs SOR un personatge aès de l'obra i 

taabé n'és aoaent et. qué succeeix l'acció. Coa a exeaples de 

discursos poètics detenies podríea citar el de Jorge Guillén (28), el 

de Baudelaire de què Joan Ferra té (29) subratlla la força de l'efecte 

aconseguit per la combinació d'una sèrie de signes indicatius, quasi 

coa gests en l'espai que tenen coa a objectiu el di donar concreció 

circunstancial a l'experiència, o el de V.C. Vllliaas. 

Un dels pretextos del seu poeaa Patermoo és la réplica 

contra la frase de T.S. l l iot *plac& is only a plaem". Villiaas li ve 

a dir que els nostres espais són els únics aab qué poden coaptar, 

però qu« aquesta lialtacló no iaplica cap aena de restricció del 

sentir, de l'ésser ni del pensar, sinó que els segaents llaltats de 

realitat peraeten al lector d'Inferir la veritat universal que és 

expressada de aanera concreta 1 exeaplar en el poeaa (de tota 

aanera, Villiaas és força injust aab l l iot) . Coa diu F I . Magill, 
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»Uli l·llici Sti:vtm, Willim i t t i tm that pitee it all m J»*t: th«rt n M 

other place, ne eihtf txptritftct, IM JO UW pota t i l ! ctltoratt things for 

btítng ind h»pp»ning in thetstlvti, jtrtt at it ful araitt v*i «tnd far not and 

th«n hating @ti lOMthing njnifífinf (30>. 

La concretitzacio del alte que presideix la poesia ¿9 

Pavesa, la representació figura! de l'art rcaanic o les parí, oo Íes 

bíbliques sén productes ds la mateixa actitud estètica que presenta 

la poesía de Ferrater (corporeitzar una actitud «oral a it Janean t una 

experiència concreta que succeeix en un teaps 1 un espai concrets i 

aab uns personatges deltaitats), car el alte tot i que es defineixi 

coa un esdeveniaent que s'acoapitlx fora del *eaps 1 de l'espai, es 

troba, generalaec:. senyalitzat en un teaps o en un espai concret, 

perquè coa en© diu Pavese el creient o el lector necessita veure'l 

corporeitzat d'alguna aanera. 

ÉS aoit útil per a l'estudi de la deixi la distinció qvt 

fa un dels lingüistes ais apreciats per Gabriel Ferrater, taile 

Benvenistes entre discourm i histoire (31 >. així aentre que 

l'enunciació històrica es presenta coa un discurs antideíctic en què 

el subjecte de l'enunciat no Intervé en el discurs i es parla seapre 

de fets passats, l'enunciació discursiva <a què pertany la poesia de 

Ferrat«', i en general tota la seva obra) suposa un Interlocutor que 

intervé acit activaaent en el discurs 1 vol Influir d'alguna aanera 

el receptor (en la pràctica es pot passar d'una enunciació a l'altra 

de aanera instantánea), i s aolt interessant tan bé la precisió que fa 

Benvealste de l'estudi de la deïxi que, al c«u entendre, s'na 

d'estudiar seapre globalaent, ja que els shifters de teaps, lloc i de 

i ^ _ á . » . * • — & ^ * * » - -- •*- •<- W A . . » - . . 
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persona estaa ««apre en dependencia del Jo que enuncia (i, en efecte, 

en la poesia de Ferrater hí ha una eltíssiaa correlació d'aparólo 

entre les diverse» classes de slli'ters o **"tl>ra/*urs): 

II f» ttrt dt run dt d*finir en itrttt Cici, ^ainttntnt, hier, 

lujourd'riui, attain...] tt ltf dteenttraUfs tn gtfftral oir li 

dtiiis, coatt on It fitt, it Van n'ijsutt pis que la acxis tit 

conitteoraint de 1'instance de diteours qui porti iinduittur de 

Begönne; dt ctiit rifértnct le détonflrati? tirt ion carácter» 

ê aout fon unique ei oarticulitr, qui eft I'unite dt 1'instance dt 

disceurs i 1 aquel le il it reftrt, L'tsstntiel est done la relation 

entre l'indicattur (oe sersonne, dt tttns, dt Heu, d'oäjet tontré, 

ítr.) et \é prisent* instance dt diseours <...),. c'tst a-dirt sous 

la dtoendanes tfu JÍ tu s'y twice, (32) 

t. Büàler, tot i revisant ics teories de Brugaann de 

principi de segle, estudia tube el caap sostratiu dei llenguatge 

serbal que funciona- de aanera análoga a coa funciona el gest en la 

conducta no verbal: *?§do lo que es lingúísiicatente dlictieo coincide en que 

t« rtubi tn cada ïio tu tención y precision «ignxficativs en el catoo 

íi«641 ico tino tn el aupo Búitntim del lenfuaje; y solo en él putde 

wtoírlt, u que es a'aejuí" y "alH* caasia con la o«sin6n del Hablante, 

extctattntt del IHM tocto que el 'yo* y *tú* dt un inttrlocutor a otro con ti 

caafiio it *e* oaoeleí dt ttüor y receptor * (33). Busier critica 

l'excesstva especulació filosófico-«istlea de l'època aoderaa del 

prono« Jo i situa la seva subjectivitat al aateix nivell que tots els 

altres indicadors linguistics- *fo y tú ion subjetivos en el lisio sentido 

en que todo indicador hace una indicació 'subjetiva*, es decir, valida y 
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riiUztblt no'-.i» d*ïdt tu lup* d» •aplinamio.· (34) 0i alte aodern 

sobre l'origen del llenguatge presenta els de»ostr'tius cea les 

paraules aés prlatlves iel llenguatge, huaa que aaurlca substituït 

gests corporals de senyalització. luaitr. però, s'oposa a aquest alte 

de l'origen deictic del llenguatge representatiu per la confusió que 

uiplica entre cenoalnació 1 deixi, Ics quals CTOÍ.wur«a» prfclsane^t, 

lis fixos de la seva doctrina de dm campa del llenguatge: el 

slabóUc (que Inclou els noas, els conceptes) i l'indicat li, (que 

Inclou els deaostratlus i, dins un concepte aapll de deïxl, taabè 

l'anàfora, els nexes tea pora Is 1 espacials, els verbs anar i vtsir, 

etc.). El que innressiona del aecanlsae dels deaostratlu» és que 

posseeix una doble funció particularitïadora i universal a l'hora, o 

dit en paraules de Bjhler que soa al davant d'un feaoaen dt 

multiplicitat lntersubjectíva de vern d'una paraula única. Així, el 

act àwi anoaena el coop^ndi de tots els dies en què pot ésser dit; 

el aot jo tots ela possibles eaissors de alss&tges hua&ns i el «ot 

tu laplica qualsevol receptor. Però, a l'enseas, quan boa llegeix, 

poseí pel cas, un anutci publicitari aab el slcfau: "Tu et mereixes 

el aillor", cadascun de.s receptors se sent directament 1 individual 

iaplic&t (ée per aixè que ?a confluència del gènere singular i 

plural en el pronoa you ofereix un joc d'nablgültats lolt 

interessant). El concepte de Bunler, deixi en fantasma, resulta taabé 

aolt útil apllcar-lo al twt literari. Aqueat terae designa el f«t 

que el llenguatge verbal pimseelx una sèrie de signes (els deictic«) 

que peraeten guiar en l'alsèncla (el record, la ficció); ofwr^cló 

possible gràcies a l'existència d'unes convencions f let-r les 

•*— *• - -*• • -— *- • -*•a •* -̂  ^ •-• -— - - ^ •"•• w ^ *- '—* Maaawi i 
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aprefeeses que, d« ftt no són sinó •tr·n·po·tcions· dala itcuraos 

•obUativ-n naturale. 

La pr—éncla de 1« Estol espacial ÍMUÍ i, sobretot, afui) 

ea la poesia És ferrmteï i s solt freqüent 1 augmenti d« manera 

progressiva al llarg deia tres llibres ca Da anos* pttri« apareix en 

el 49* d« poeses, a Menja't um mm en el Si l 1 a ftoria á§l» 

cossos en el 041) <35>. A sé« a aés, caldria tenir present taabé 

l'us dels verbs anar i venir i els demostratius pel que aporten de 

referència a la proximitat o llunyania d'objectes o persones 'aquest, 

arimlí) en ela quals s'observa tas be una tendència envers 

l'aproxlaació: "Aqmat sol que menstrua no es vol pondre" ("El fenent 

excessiu" >. la deixi temporal ferrateriana Cara, avui Jema) té també 

aquesta tendeada 1 is frequentissiaa al llarg d« l'obra, sobretot er 

el prlser llibre Capareis a ¿te nuces pverls en el 091 de p**»-ea, & 

Menjat urna cam en el 42 1 l a feorla deis cossos en el 441). In 'a 

deïxl persomtil s'isïiouem tots els proneas forts (jo. tu, ell/o. 

aosaltres, vosa J tras, ells) que no sen necessaris per a la 

rosprenslo del sentit de i'orado 1 je. es conseqüència, p-esenten 

una funció ea''*tlco~deíctlca. Sen tasbè recurrent» al llarg de Pobra 

i augmenten en el tercer llibre (apareixen « De nuces pumrim en el 

491 d« poemes, » Hen ja't um cama ->n el 4SI 1 a Teoria dels cossos 

en el 571). II« números encara sen mes impressionants quan els 

compute, ilitzem de manera global: a Da nuces pmrlm 1 a Teoría dels 

corsos un 91 1 dels poemas te algun senyal deictic 1 a Ataja *t uaa 

cam» un 791. Com a example modèlic de la deïxl ferrateriana triarla 

el vers 521 d« "roams inacabat" en què al poeta explicita ela 
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eejectiua dala ac- v iat ja poètic 1 n t a l : caminar "vera aquí, 

ara i vera t u \ l a l'apèndix VI. 3. 2. s'Inclou ua inventari 

d'exeaplea d' rieaenta deictica aa la poesia de Ferrater. i « um 

relació extensa pare no exhaustiva, Ja que en el la caldria afegir 

dlas una ntmcspC.* amplia dal fenoaen da la deixi tote ela elements 

fcraais qi-a .-. ,*b*si fi**«»«w*ar» e l gran rendlaent que t i as aquesta 

Líe ai» ela adjectius possesius, les contínues 

precisions tea pora Is de qui aa fea sweat ea a l capítol del teaps 1, 

enc*:a, ela art ic leo def in i ts coa *• opealció a la indeterainacio que 

suposen ela iadef in i ts ; fíxea-nos aa la l ínia concret ltzadora 

ascendent d'aquest exesple hipotètic de què Ferrater t r i a r i a la 

darrera po tc ib l l i t a t - : CuJJa ploren / um ulls ploren / els tmm ulls 

ploma / a la matinada, mig els tmm ulla coa platea damunt el 

¡temtre llit! (36). On caap apassionant d'Investigació dins la deixi 

personal de ¿a poesia é Ferrater e l constitueix l'estudi dels 

c l í t l cs , sobretot dels dati us, i , »es concretaae&t encara, dels ia t ius 

ètics >.. de posses Ió. Ferrater n'usa coastaataent coa boa pot 

observar a l'apèndix VI. 3. 3.. 11 celobradíssla vers T e a'he tornat 

una f lo r groga" 1 les al t res quantloses construccions s<aiiars de 

Les dooms í els d' ,s representen l'esforç da Ferrater de 

particularit2acié i subjectivltzació de l'experiència i un punt fera 

de pr t lda tant j«»r a l 'anàl is i del pensaaent f i l ò s o f idealista 

d'aquesta poesia coa per a l 'estudi de les relacions aaorotifoi 

possessives (del pigmaliOBlsae a l*uterisae) que h i apareixen (37). 

L'interès pel fenoaen de la deixi ha anat en progressió 

dea de principis de segle f ins als nostres dies tot i constituint 



actualaent un teaa d« rafladé inters scipliaar (36). Des de la 

MBànt.ca i l'anAlisi sociolingüística da la conversa fins a la 

filosofia v39) o «Is estudis psicoiínguístics sobre adquisició del 

llenguatge, ac-¿ se r'iui adonat de la iaportÀncie que té per a l'boae 

la dellaltacló d'uns« coordenades espacio-teaporals (estables o 

provisionals) en que pot situar si seu discurs 1 situar-se eo* a 

subjecte. 11 retard de l'interès de la critica literaria no c« pot 

iaputar a la inexistència d'aquest fenoaen dins la literatura fin« a 

èpoques reeeats, puix q»s des de l'Inici d« la literatura es pot 

establir *im grans corrents estètics diferenciats en fundé d« la 

presència o abbéncia d« deïr- i que es corresponen aproxisadaaent 

a** la tradició poètica material!-¿ta i espiritualista,, 

respectivanent. lo obataat això, els estudiosos de la literatura nan 

estat els darrers a reconèixer -1 el caap d'estudi ès encara quasi 

verge- que qualitat* coa el reallsae» la treraaaUlança o la ficció 

autobiogràfica es deuen en gran assura al fet que es traci» de 

discursos en què la funció »ostratIva del llenguatge (1 en concret 

la deixi en fantasma) té un paper aoit iaportai . 



III. 2. 1. 2. 1. PRB8tVCXA 

FUKCIó DB LA TOPOSíMIA 

Dels diversos t i p » de toponimia que um escriptor pot 

triar-*« a l'nora d'escriure -«i és que en tria alguna-, Gabriel 

Ferrater trià aquella que a'ajusta va aab ais coherencia al tlpus Je 

poètica que volia conrear: la <U la quotldianitat. altre« autor« 

cercaran «a llocs irreals els seus ideals, cos Cernuda a Sansueña o 

Bolder lia a Bípèrtm. Altres eaaascararan a la «añera d'un pseudcnla 

el reíerent tòpic però donaran prou pistes perqué boa pugui 

reccnéíxer-lo: el Macoado d« Garcia Marques, la Ffgíón de J. Benet, 

la Vetusta de Clarín, la Sinera, la Scpbarad 1 la Lavíuia dlspriu, 

altres cos J.V. íoi* usaran lt topoaiaia i la coroBíaia profusaannt 

1 se*ü serviran per crear una rica tsnslé entre riaaginarl i el 

real, o cm. el labokov d'4aa or the a r t « jugaran aab urna topoiíaia 

níbrlda que distorsión! els líaits geofriíico-cullural-ideelèglcs 

(EUA, WISS i Europa) Gabriel Ferrater, pen», s'atansa aolt aés als 

carrers de Paris de Proust que al planeta Kongo d« les aventures de 

Flash Gordon. 

la presència de la topoaiala ferrater lana contribueix a 

crear un to de verseablança, actua activasent 1 deíctlca (en el 

nivell espacial) en el procés de concretltzació litaràrla 1, albora, 

— — - * — — ' m,^mt « , • ^ t * ¿ J ¡ *.** - -—*.k—i. -^ -*- ^- *- «- -^ - t ^ a . 
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provoca la f icció autobloyrafice -<?• reaetre a l discurs a alguna 

deia indret* en que es desenvolupà l i . vida del poeta. 

En el seu prlaer l l i b re , Ja sueca puerta, la toponimia as 

concentra sobretot a i al poeaa "le aeaorlaa" en què c l l loc de 

l'acció m situa en ia seva ciutat natal 1 da l'adolescència ( t a » ) i 

e« Indrets concreta d'aquesta ciutat 1 del« seu« voltants (Salou, e l 

prostíbul de ca la Sol, 1« placeta d'Hereu lee a l coe*i t de l ' Ins t i tu t , 

la sala Reus, e l castell de Taaarit o l'seròdroa -que també 

apareizen'al poeaa de Menja't vaa cas«, "aira aatur*-) . k ses a ses, 

apareix la ciutat francesa de Bord«», on va residir la faa i l la 

Ferrat er, una ciutat propera a Bordeu« (Royan) 1 ai la f i del poeaa, 

el barrí parisenc de Saint-Geraaln, centrtt neuràlgic de 

l ' intel · lectual i tat existencial ista des de ai t jan dels quaranta a 

al t jan d .'Is cinquanta; és a d i r , es tracta d'un topà ni» aar cat 

seaanticameat i temporal que ao se situa en e i tea ps de l'acció del 

poeaa, sinó el tea pe iaaedlataaent anterior a la redacció dal poeaa 

que el poeta dóna Ja per superat. 

à "Fault prlasra" apareix Portugal, un l loc no precisaaent 

topi f icat coa a l loc d'aventures aaoroses -coa fóra Paris o feaecia-

, fet que encaixa a la perfecció aab un adulteri poc fau. Portugal 

i s lluny dins uns Ha l ts , no es exòtic s i ocasionà aassa despeses 

(ètiques i econòmiques) a l contingut i r id icu l i t za t personatge 

Vlladegut à "Faula segona" apareix e l Liceu <de Barcelona), fet que 

atorga versemblança 1 proxiai tat als personatges del relat. La 

aateixa ciutat (la de residència habitual del poeta) apareix a " l i s 

Jocs" -1 el seu club de tennis Barcelona- 1 a "By natural piety" tot 
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1 contribuint un a l t re cop a cr*»r un escenari proper i verseablant. 

A "Lilçó d'història" e l r i u Dordonya 1 la precisió tea pora 1 ("soa a l 

Juay dal quaranta") concretitzea la traïció éal f i ac ra l dia« la 

invasió aleaanya da França durant la I I guerra aundial 1, a i« ea 

concret encara, la situen ta els dies de l 'ara is t ic i . A aés a warn 

d'eaaarcar l'acció, t i a senyals deíctica actues taabé coa a f icció 

autobiogràfica Ja que aleshores Ferratïr residia a França. 11 l l igaa 

biogràfic 1 la verseablança sociològica es trencen, però. a •Petita 

guerra* en què apareix el Pírineu aragonès assaltat per usa aaquis. 

Si bé hi hauria la reaota possib i l i ta t d'un referent real darrera e l 

poeaa (uas francesos despenjats que van passar la frontera), ea 

absok t boa pot ident i f icar e l narrador ea prlaera persona asb el 

poete, t a l coa expliques en el capítol de guerra. Això no obstant, e l 

t opon i» Aragó té connotacions Mi l i tars en la vida de Ferra te r Ja que 

hi va coapilr el seu servei a l l l t a r . 

Taoría deia cossos en la seva prlaera edició de 19§6 

estava d i v id i t en tres parts 1 cadascuna d'elles era precldUa pels 

süss i'unes ciutats (les ciutats en qui St* situen les accions (1 les 

redaccions) d'alguns dels seus poeaes ): I. Cadaqués; I I . Londres, 

CoUiure, Baaburg; I I I . Calafell. Haaburg. Aquestes deaarcacions 

urbanes desapareixen en l'edició de 1965 a l ' Igual que desapareixen 

altres subdivisions i cites dels l l ibres sol ts per ta l d'atorgar una 

1 sat ge de conjunt a l'obra coapleta. Aab to t , i s íaportant que en la 

prlaera edició l'autor subratllés la confluència existent entre els 

es pa i« dels poeaes i els espais on e l l havia viscut. 



La toponímia d'aquest 1libra ea concentra aobrttot a 

"Pota* inacabat" (vara una quarantena d'apartcícna) *n que es reitera 

constantaent el Hoc d'escriptura del poeaa -Ctàaqaèar (que fou el 

Hoe on s'inicia la relació aaorosa) 1 el Hoc de residencia habitual 

ea qui s'escriu hipoteticaaent la •tornada" -Barcelona-. Aab baa 

poques excepcions tota aéa Indrets d» Catalunya relacionables aab la 

vida 1 les aalstata del poeta (Cadaqués, Barcelona, teus, Salou, el 

Peni, S'Arenella. Port Lligat, Fort de la Salva (J.V.Foix). Cap de 

Creus, Catalunya, el Fort, llofrlw (J.Plà). la Riba, la terrassa del 

Man tia, la pastisseria Mallorquina de la porta de l'àngel a 

Barcelona, el bar Carioca de Sarria del carrer Benedicto lateo, on 

•a viure -axb la aare- durant aolts anjs). 

A ass a aés, dins l'hcaenatge a escriptors 1 

iBxei .lecTuais* war ©er i iwussei-ies i eis aeoievaiistes &e naiie. 

Marafall es relació? i t taabé aab una població, Puigcerdà, l, 

insòiitaaent, en aqvista ocasió no es pas el poeta qui resulta 

biasaat per Ferra te r sinó els ben distrets pulgcer denes que van 

entendre coa a panegeric el que era una crítica fiblant a llur 

desatenció vital , fent-se'n aerelxedor* una vegada aés. Dues 

vegades (vs. 352 i 1221) apareix la referencia ailitar assentada 

suara (Aragó, Barbastre). La referència a un altre senyal 

autobiogràfic ve taabi qualificat toponíaicaaent; alcohol de 

Scotland. Coa a exesple de aodel aoral apareix la bíblica ciutat de 

linive, capgirant així la pecaainositat secular que 11 ha estat 

atribuida, 
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L'arralada r i va l i t a t antra Saus i Tarragona troba la seva 

exprésate en l ' i rònic paren tas i dels Tarsos Í ? t - Ü 0 sobra a l v i usi 

Priorat: "<o Tarragcam l 'opt is lsta / danos lnac 16 d'origan)". Taste 

als personatges dal costa narrst a "Poena inacabat* sen situats diss 

la societat miseaes: a l para "satavn las toras / tañasteis lora da 

la l l a r ; / casino, ca l i , sindicat / Cvyil d i r Inst i tut de Sant 

Isidre)" (vs. 856-859). En def in i t iva, aquesta relació d'aaor i odi 

que presante Ferrater respecte a la seva ciutat natal, a l seu pais 1 

el seu estat és la satelxa que s'estableix aatre Joyce i Irlanda, 

Cernuda i Espanya, Kafka i Praga, Musll i Bernhard i Austria, byron 

1 Vilde i Anglaterra o Stendhal t Franca. Ultra això, subrat l lar que 

l'Espanya de la postguerra és e l le l taot iv de tot el poena. 

Da tópenla dóna t í t o l a l dotzè posaa da Teoría dels 

cossos, "Kensington". El t í t o l i els dos prlaers versos ens informen 

da l'escenari del poema, e l barr i londinenc de Kensington en qué va 

viure Ferrater. Distr icte que funciona sobretot coa a projecció del 

personatge femení durant la relació asorosa o d i t altrament, durant 

el coit amorós la dona fa la satelxa operació que öl poeta; 

projectar-se en quelcom Bateria i , real i tzar una fal· làcia patètica. El 

nus del poema consisteix precisament en saber l leg i r aquestes 

metàfores, en no interpretar- les equivocadament. 

l o tornares a trobar tópenlas f ins a la segona part 

d'aquest l l i b re 1 aquí de manera bastant profusa. Tot 1 que 

fcraalMtt t difereix d'"In mesar iaa", "Cançó Idiota" reset també al 

na te ix moment hlstórlco-p^rsonal del poeta f i l t r a t a través d'una 

histèr ia imaginaria, però que per la seva mateixa absurditat revela 
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als verídics absurda que esdevenen m tot coBfiicta bèl·lic i qua, ca 

definitiva, t l conformen (Igual procediaent articula "Petita guerra"). 

La quantitat d« tópenlas i« allí mateix coaaiderable i es 

distribueix tasbé entre t taiuaya 1 Franca; Pedra Ibes, la Costa 

trava, i Ubre 1 Toulouse. 

A "Caaçó dal gea r podar" la toponiaia i« ate dispersa 

geograílcaaant -si bé no apareix explicita «a totas lea estrofes-

que en d'altre« ocasions i té una clara intencionalitat. Indrets i 

aooeats històrics diversos sen tots ells aodeis d'una aatelxa 

actitud davant el viure: qui gosa podar ser un trioafador «aportant-

se pel davant qui sigui i coa sigui. Així doncs, tenia quatre sens 

tie petulància. OB d« ben proper en »1 tea ps 1 en l'espai: el 

capltallsae explotador centrat en el burgès català ("Gosa poder 

donar feina a xarnegos. / Aab el teu sou, coapraran vi prou agre 

/perqyè en tres anys elapodreixlles dents"). Un exeaple clàssic; 

raablcló de poder 1 el seu paradigma en les intrigues de la Boaa 

Imperial reactualltzada en el poeaa ("Gosa podar fer-te persona 

augusta / quan tindràs tea ps. I avui, Octavi, noi, / gosa poder 

degollar Cicero"), en qué la depuració d'intel·lectuals aolests no hi 

pot ésser absent (cí. taabé el poeaa "Babel""). On referint de 

candent actualitat en la data d'escriptura del poeaa: la classe 

aiiltar devastant sense escrúpols un país coacretitzada en els 

BordaaerlcaBS i la invasió de Vietnaa (*Si tens ñápala per seabrar 

caaps del lord, / gosa poder perdre guerres d« Sud"). D'uta altra i 

rara banda, ta la quarta estrofa tenia un exeaple proper en l'espai 

però llunvà en el tesps: Espanya. Il·lustrada no pas aab algun dels 
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seu« govwaaata prepotents elnó aib Alfons «1 Savi, l'aabició 1 la 

destresa tel qual fou la eablduria i no pas t l control 

d'lnsubordínacions diverses dins l'I»perl, 

Va topèaia exòtic teiporalaent 1 es pa la 1 apareix a "Per 

Tos* Karía Valverde*: aquí la circuadant i dictadora Espanya 

s'anoaena la aítlca "íabilòria, aab llur« esclaus atònits Inclosos. 

Tot i que el atayal topeaíalc apareix a travis del gentilici, i s 

interessant d'assenyalar que a diferència del poma anterior -1 

anterior taabé en el llibre-, a "Els aristòcrates" apareix la classe 

aobissa que el poeta r «coneix: la dels ¡vana escriptors concretitzats 

ea els aaericaas targe«, Lowell et §lt.. Si bé no apareixen 

toponíaies explicit» ai poeaa següent, •Babel"', la ref^riacla a 

l'Unió Soviètica dels any« vint 1 trenta 1 a la depuració 

d'intel·lectuals coa Babel' gairebé fa Innecessària la seva aparició. 

In el poeaa peaterior, "S-Balw", l'accié está centrada en el Berlín 

del Stacb&idmMt, #n qui apareix **»«teroaa coa el viatge llibertari 

del« any« jeixanta tot i reaetent-se. alhora, al país aítlc 

d^lnvitatlcn au voyage- de Eaudeialre. 

la el poeaa següent, "Mädchen",, apareix l'altra cara 

d'Aleaànla (el lloc ve dotat pel títol i ratificat pels priaers 

versos) que el poeta taabé va coaiixer durant la seva estada a 

Ha«burg i en qui, tal coa consta en una carta adreçada a Helena 

Valentí (e/. apèndix VI, 2., aprofita una anécdota real. L'Aleaànla en 

qui taabé hi viuen col·legials 1 note« coa a tot arreu, Iguals coa 

t ls altres i alaora distints. I, per acabar, voldria assenyalar el 

poeaa "Cadaqués" ea qui l'indret (biògraflaole) actua coa a correlat 

. . . . . Ikm . . ék i mL^àt A.*t „ „ . . A . -^ w *.. L- — •-» . vA—A _ 
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objectiu i « l'eatiaada. Ca« succeed tab al t res Isotopías d'»quest 

text, la MOOT incidencia i « la topéatela es t ro te a Meaja t mat 

mam, en qué axplicltaaent no n'bi ia¡ cap, par b§ qua i s reccneixible 

%te el poeaa Tenpe- enrera" ée aabiantat «a la Franca da la segona 

guerra sundial -aoaent en què hi residia a l poeta-, 1 que a l 

referent del poeaa "Atra aater" es la "aare Espanya" ( i " a l t r a aare" 

es la guerra c i v i l del 30) -1 cal reconèixer-la taabé en el poeaa 

• I I mcr%Z" per fa r - lo in te l · l ig ib le- . 

La topociaia de ¿a« dones t «Ja días ao éa Inventada ni 

exòtica (l levat del CAR de Babilonia, fàellaent lnterp «etrable i 

just i f icable dias el aoaent d ic tator ia l estant), les, dones, de 

l'anhel del a i s enllà d'alguns roaànttcs 1 post-roaèntics (*l#vtr, 

c Mt l i Bonnewr; ittendrt, c ' t i t la vi t . / Ctytüf1 pay» letntaint! vo/tget 

fo l l * t t v i t ' / C'tft a i f t i d'itcoapiír I t voyjgt éUrntl. ñw% timm icí-bat 

»tri m but de t i r i ten,*) . 

Els noas de l locs l l iga t« fntiaaaent a la vida del poeta 

no Halten la repercusió del sent i t del poeaa al l loc i a l'anècdota 

sa qüestió, sinó que els tópenlas a l ' igual que les petites històries 

que se'ns narren serveixen cot a exeaples nora Is aplicables arreu. 

En els poeaas atopéalas, els senyals deictics seran els 

encarregats d'eaaarcar la situació i sobretot «a els aaorosos no 

trobares l locs aab noa propi, sinó gairebé seapre caabres 

encerclades aab l'aquí, l'ara i el tu de la poètica deíctlca 

ferrateriana. 

^.á ^TJÍ A. -^ . ̂  - •*. A, . ^ w A^ fc. «. ^ l á a É l l l 
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to rtaua, dcmcs. la topeQÍMLa «torga versemblança «1 

discurs en «asure«-lo en un lloc cenes«! 1 identificable coa i rwtl 

1 apareix especial»ent en els pew»«* d'observació social, d« 

rerafonu històric o te ficció autobiogràfica enaarcaoa socio-

hisWricaaent. 
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I I I . 2 . 1. 3 . I-A TIIRIHALITAT DK 
LBS DONES 1 MLS DISS 

El critic que ha estudiat aab aes entusiasae la 

incidencia literaria dels quatre eleaents ha «stat Gaston Bachelard. 

Tot í t»we les seves interpretacions séa a voltes excessivaaent 

arriscades o dificllaent generalitzables i que BCIts de nosaltres 

sc» força escèptics davant els llocs coauna de la critica 

psicològica <v.g. la interpretació • base de coaplexs (40)), no podea 

negar que l'exegesi bacbelartana is una fita indiscutible a l'hora 

d'analitzar la presència 1 la funció dels eleaents físics en un* obra 

literària. En conseqüència, doaat que les laatges de J'aigua, del foc, 

de l'aire o de la terra poden esdevenir un signe pertinent en el 

discurs quan es produeix una recurrència prou lape cant d'un c uns 

eleaents respecte als altres i donat que en l'obra poètica de 

Ferrater aquesta condició de dssiqulllbrl s'aconpleix, oea estat 

favorables a considerar vàlida l'anàlisi d'aquests eleaents tot 1 

acarant-la aab la teoria bachelariana. 0a cop efectuada, has pogut 

ceaprovar que els resultats obtinguts col·laboraven aab tots els 

altres signes en la construcclé dal diagraaa poètic de ¿es dones i 

ei« dim. En la nostra exposició seguiré» un ordre correlatiu 

d'elements de aenor a aajor lncldéncí en el discurs ferrsterlà; això 

és: aire, foc, aigua 1 terra. 
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I. EL COS DE L'AIRE I LA LLUITA COITRA EL flgf 

Lelcaent atri Vassialla al pensasent poètic 

•spiritualist« (Blake, Shelley) i al pensaaent abstract« i rebutja 

asb •«• o aenys rotunditat la terrena litar, del aón stMlbla. lo és 

d'estranyar, doncs, que ocells, núvols, cels 1 aoraoleigs eteris que 

«•«aporta el vent siguin absents dt la profundament materialista i 

concret It-¿adora poesia de Gabriel Per rater. Bis ocells que kl 

apareixen sen o bi parodiat« ("Prlaavera") o bé «Is gens idíl·lics i 

altanent sexual i tzats ocells de caça 1 at» de rapinya: els voltors d« 

"L¿ confidència" coa a al·legoria del coit brutal (Hopkins a To 

Crist our Lord* parla de 1-explosió d'uns ocells so el cel aab el 

•ateix MBtit al·legòric, perè aab teta sagnificencia), l'agulla dt 

"Sacra rappresentazioB«"» l'aaant "esparver" del poesa del aataix 

aoa, la cosparaaça que trobes al postta "Helena" de l'estlaada aab la 

fiaa i al.literativa "corba / del corb que s'allunya / 1 bialxa el 

cel, / i decanta els arbres / fent un ordre no« dal caap 1 de la 

tarda!", o l'intertext de la coapfcraaca da Fortunata de Pérez Galdós 

aab una gallina (l'estridència vital) qua s'eapelta en el poeaa "lis 

jocs" <vs. 55-56) -et. apèndix fi, 1.- (41). 

Malgrat que ea t l poeaa "Floral", uaa de les coapos telons 

n's respectuoses aab els tòpics tradicionals, el vent és eaprat aab 

la seva siabologia usual coa a record, el vent líric resta 

definit i vanent parodiat en aquesta obra des que boa llegeix el poena 

"A través dels teapanusants", en què es presenta l'axloaa 

antlroaàntlc pàthem is bstàm -el pas del subita al ridícul i al 

• * * - » - • « * • « * . , — m—-• *- — <- *-- * - ~> ~* . - * A ^ a _ - j 
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seotíaeataliaae patètic tel purple-patcb- 1 es capgira c l tòpic 

secular del vent coa a aissatger de queixes aaorosea o existencials 

que trobea des de Propere 1 '"Matt c i r l t ü i t r t i loci i t tic i turn« qutrenti, 

/ t i ntmm Zephyn potiidet iura nttüi ' (42)) a Themas Hardy (43) passant 

per PJ . Siel ley (44). El to parMic i s evident, sobretot, en 

i'adjectiu "podrit* de la darrera oracle ("El vent, / quan surt del 

bosc, va to t podrit d« queixes.") que fa grinyolar to t e i potaa"i l i 

atorga la seva carrega irònica. 

Contrariasen t ais poetes eter is, Perrater s'afanya 

contínuament a donar consistència de cos a l 'aire: a sensibi l i tzar-

lo. El cel i s "corcat" a "Paisatge aab figure«"; es una "gran lona de 

cel" a "Lliçé d'histèria"; té color a "La platja" (ros), a "Tres 

'l iaones" (verd), a " l iure" (verd) i a "S-Baan" (color de qui t rà) ; és 

as cúiul d« "granets envldreïts" a "Mecànica terrestre" i a 

"Isparver"; i s "el teatre de dal t" a "Poeaa inacabat* 1 "•» gira coa 

una cara" a "Solst ic i" . Ferreter s'allunya de les slabolitzacions 

etèries i ideals a l'ús -recordea per exeapie la pietosa Ironia aab 

què parla el poeta dels Ideals de la Joventut ancaenant-los "lluents 

aeris granets?" ("Idolets")- i »ater ia l i t ïa l 'aire aab I ts olors, 

olors que a l seu torn es reaetrm a foraes orgàniques ("l'agut sal t 

del l lubr t r que fa i'aroaa / dels l i l as a l ' ab r i l " -"à l ' inrevés"-), es 

barregen sintestèslcaaent aab altres «least ta sensuals ("color 

d'olor de poaa" -"Caabra de la tardor"-; "olor de aaig que bru»2 a 

fora" -"Joosp Carner"-) i atorguen foraa sensible a abstraccions (la 

por que s'olora a "In aeaoriaa'; el record encara olores a 
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f i l 

"latèrlts"». Btr a Ferrat«* i tatarata« AMT iapedlt cef i tat j«»», ans 

al contrari, al procura. 

l i s povte* «spiritualist«! «¿MOCÍCA «o fruqüiocla i'aim 

ideal anb la núsica. Hca r «cor dar 1 la i aportà acia d« les inatgts 

•uslcals ea «Is roaàattca - ia céiitsr« arpa eèlia-: 

Tht jft if painting »o illuainatt tht tsstntiaï characttr §f pott'y 

-vt pictvn perns- to «idctprtad in tht tightwnth ctntury, ilaoti 

distppttrs i« tht Mjof criticita of tht TOMDUC ptHoö; tu« 

coaparisions bttuttn pottry tnd painty that survivt art casual, 

o?, « i» tht mstanct of tht •irror. sftt» tht canvas rtvtrttd tn 

or4tf to isagt tht inntf tubttinct c1 tht pott. I« plict of 

painting, ausie btcoatt tht i n frtqutntiy pomttd to it having a 

profound affinity »ith potfy. r*«r it a plcturt sttts tht ntjrtst 

thing to i airror-ittgt of tht t»tt?«al »or Id, austc, of all tht 

iris, i i tht tost rttott: f t tpt in tht trivial tchois» of 

progrataatic patsagts, i! dots «et duplicat« asptets of stnsifclt 

naturt, ««r £1" it Öl Slid, in any Obvious Stnst, to ftftr to any 

statt of affairs outsidt ítstlf. Ai a rtsult ausic «as tht fust of 

tht arts ;o It Jtntraiiy rtgirdtd as hon-titttic m natuft; and in 

tht thtory of St'M« »rittrs of tht 1790's, tusi* catt to bt tht art 

•ost itatdiattly t^prtssivt of spi'it ins ttotton, constituing tht 

nff pulst and -juiddity of passion t»dt public, "usic, trott 

iac»t«ro4t», 'shows us all tht •ovtwnts of our spirit, 

dittaboditd'. "tnct tht utility of tutic to dtfint and lllustratt 

Wt "aturt of pottry, partícula«",- of tht lyric, but also of potl*y 

in gntrai »htn this ewe to bt conetivtd as i wot of t»prtssion. 

'45) 
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L'asaoctacló t a t r t «Mica i pateia la trobaré» m tots als 

aoviaents poet-roaAstíc« (aa «1 eiaboHsae -recorda« a l prlaer vera 

de l'"Art poètíque" de Verlaiae: '0* l i M*lou« i»»nt leuit ;hci»°-, el 

parnassianisae i e l aodarolaa») (40). Així. per exeaple, Rubén Darla 

associa i ' tnc l i t síabol »ciar aab la aúsica es els seu« poeaes 

•Prograaa aati i ial" : ' iC l i r i t horts <• It latent tm çut t i l c l iMNf dt of« 

/ dice« l t dlvini «itftt! / iSilvt al i t l t i t f Mi i t w e · · ; i "Helios": " r0h 

fyida divino! /< , . , ! / M ruido tañera!* . (Ferrater t aaM atorrara al sol 

diaeosié sooora pnrè la seva sera la del xiscle d« la flauta d ' Ib i is 

car ia aagn l l icència solar no té l loc en la «eirá poesia, coa veurea 

aés endavant). 

POCA aúsica trobarea a le« done« 1 eJs dies -e l concert 

del poena "In aeaoriaa" no és sinó una nanlfestació ideològica aés-

i sí »oitissiaes estridències, etxordaaeots 1 grlnvolaaents 

(sobretot en els eplíoneaes). l o trobarea 'taapoc la paraula viva de 

les cançons de la terra de l i l k e sinó noaés la paròdia del cant 

("Priaavera", "Sobre ia catarsi")» la paròdia de les ingènues cançons 

4« bressol 1 "cançons idiotes". Ea ia recreació del a l te de "Lorelei" 

d« Heine i'ondlaa encara cantava, en la de Ferrater, la Lorelei ne 

caate plus. Algú podria pensar que ta l vegada aquest poeta té alguna 

»ena d' indlsponibi l l tat envers la aúsica aés enllà de l 'estr icte 

aarc l i t e ra r i . Però no és aixt. I tot i que Ferrater no en va parlar 

dlrectaaent per escr i t , A. Bo f i l l (47) assenyala e l gran coneiseae^t 

i interès que tenia Gabriel Ferrater per la aúsica clàssica, ÉS a 

d i r , que la indlsponibi l i tat envers IA aúsica és estrictaaent 
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literaria i té coa a objectiu allunyar-se át lee líriquee lire« que 

tant ata extasiat al« poete« rcnántice 1 poet-roeantice. 

tai dlt atoan« que • "Floral* el vent siabolitía el record. 

Tanaatetx, fóra eilior parlar de pes de te«pe, perqué aquesta ém 

Justaeent la f unció «es recurrent de i'aire en aquesta poesía -. 

Ferrater en »saociar teaps l vent aconsegueix de »aterialltzar al 

teapa cronològic aab l'ataosfèric per tal de tractar de donar alguna 

sena de foraa orgánica a l'experiència del trasaudaaant del pas del 

teaps. Actuaran coa a correlat del teaps aisterlc els vente que 

apareixen i "átra aster", "lis innocents", "Le gvs?d soir" l 

"laixença" i coa a correlat del teap« individual els vents de 

"lolra", "Tant no turaenta", "Floral" 1 Itaria" (el Jo poetic COB a 

vent-teaps i la dona coa a siaboi per excel·lència de la «atería). A 

"Faena inacabat" l'analogia entre vent 1 taap« es una presència 

constant des dels prlaers als darrers versos, de tal aanera que 

tots el« esforços dels aaupurdanesos contra la traauntana que narra 

Josep Pla esdevenen dins i'àptica ferreteriana i, en concret, dins 

aquest poema coa a correlat objectiu de la lluita contra el tesps. 

Pera, a Pense»«, Cadaqués és vent de la aatelxa aanera que un boa« 

no és sine una suaa de dies viscuts. Bl final Ja el sabea 1 

l'associació flsíco-siabèllca constant entre vent i aar ("Atra 

aater", "Poeaa inacabat", "Lorelei", "Les generacions") ens el recorda. 

Els vtírsos del poeaa "In aeaoriaa" en qué st ns diu que 

li sang d'us afusellat "no cal dir que potser el dia aateix / el vent 

se la va endur. Va fer La pol» / potser una aica «és pesada, res" 

(vs. 5£~59) sintetitzen les ducs vessants de l'ús d'aquest eleaent en 
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aquesta poesia; d'una banda, l'aire iapregnat ét aatèrla suposa l'ús 

antítòpic i« l'eleaect; de l'altra, presenta el vent coa a au tac ió 

laaisericorde del tea ps. Àdhuc, aquesta versos reprettenten una de 

les asneras de fer genuïnes d'aquesta poesia, Ja que són producte 

d'un plagi revelat pel propi Ferrater (c/. apèndix 1). L'intertext 

eaprat provi del conte de Kipling Love ü'Vomeo: 

The horror, tht confíalo«, *ní Ute separation of tht turdortr froa 

hit coertoti ni't all over Before I CIM, There retained only on tht 

btrrati-iQuirt the blood of tin calling fro» the ground, Tftt hot tin 

ntd dried it to • d-usty goldbtattr-jkm fita, cricked loxtngevise by 

tut heat; and is tht wind rote, ticn lounge, r.sing i little, 

curled up it the edge* it if it »ere a duab tongue. Then i heavier 

gu:t bit« al! i·iy dotn find in grains of darit-coloured dint, II «s 

too hot to it and in the sunshine before orea« f eat t. (48) 

II. LA PAPADQXA DU POC D'»LIS 

Bachelard simbolitza l'eleaent del foc de diverses 

aaneres: a) coaplex de Prometeu o l'anhel de rebel·lia i de saber; b) 

el coaplex dlapedocles o el nihilisae 1 l'oblit destrtxtor l 

purificador (Poe); c> el coaplex de lovalls o el foc coapartit i 

sexualltzat i d) el coaplex de Hoffman o la visió fantàstico-etílica. 

Coaplexos de bacda, anlrea veient les distintes funcions que té 

aquest eleaent en la poesia de Ferrater i anirea coaprovant s i 

s'adeqüen a alguna d'aquestes quatre simbolitzacions. 

Si acarea els poenes "Faula priaera" i "Faula segona" en 

funció de l'eleaent igni, constatea que en el priaer -que havia 
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coaençat parlant del cel diví- acaba fiat referència per segona 

vegad# al alta religiós és l'ioíern i dels MUS dlaonis 1 qua el 

segon poeaa - qua taabé havia coaençat fast ieferen eia a un nivell 

aeri supsrior; la L·iatge de les *aoltsa hores d« vol" que porta el 

personatge- acaba parlant dais doaéstlcs fogons da la cuina. 

S'estableix, doncs, do« tipus de paral.lellsaes: un, dins d« cada 

poena, entre bondat i ordre vs. saldat 1 desordre -fent us irònic 

del B&diquelsae cristià-("Faula priaera") i entre proaiscuïtat vs. 

aatriaonl ("Faula segona"); l'altre, prenent tots dos finals: uns 

diaonis que no són sinó un lloc coaú que serveix per expressar les 

temptacions i les recances que encobreix el bon ordre a qué torna a 

sota^tre's el personatge ("Faula priaera") i uwi llar conjugal que té 

aquesta aatelxa funció ("Faula segfna"). resua, el foc d'aquestes 

faules és antlproaetelc: la llar de l'aurea mmiíocritm. 

L'eleaent del foc apareix taabé eo el posat "Aniversari" 

referit al procés de aeaória i oblit, així, aentre que la aeaérla 

produeix "curtes fogueres", l'oblit i s "caliu d'Inquietud". Aquí el foc 

tindria ea certa aanera el sentit de destrucció, sl bé cal parlar 

taabé de l* presència (latent) del calor de la vida que suposa lä 

aeaória. t s a dir, que Bachelard na oblidat la sisbolofia del foc 

coa a vida en el sentit aapil del ••«rae, ja oue ell només n'ha 

conteaplat el sentit fàustlc 1 el sexual. 21 foc del cos coapartit 

(1, per extensió de la vida) es troba en l'obra de Ferrater a 

•Boira", "Poeaa Inacabat" (vs. 19/20, 753-75«), "Ispnrver" ("roent de 

sal"), "Fill" ("el fòsfor fred"), "Lorelei" (l'estiu i "les pedres 

tèbies de la lluna" que substitueixen l'aire fresc de la recreació d« 
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le i te) c la dos« coa a f laaa a "Per celebrar uaa Joventut*. Si e l íoc 

ès vida, e l fred - t a l coa vetea en parlar del recull de f e r r a tw 

Hiberno ex aequorr- s iabolí tsa generalment Vlapasse n ih i l i s ta o 

desapassionat. 

De tota manera, no baríes d i t r a d'essencl&l sobre aquest 

eleaent en relació a la poesia de Ferrater, s i ens detinguessin aquí 

i no féssia cap referencia a la quasi omnipresència de l'elenent 

salar íaés d'un terç de poeaes l'esaenten) en aquesta poesia. 

Coaençarea parlant del poeaa "A alg aat i " 1 de la seva replica a l 

•¿te bíbl ic de Déu coa a l lua cPtrguè n tu hi f»a la atti í t la -?ía, / i« 

la itva llua v t i t t la llua*, Sal. 35, 10) que difon puresa 1 he penetra 

tot <*rViué la sao:Juri» t i tés agil auf tai / el gut n aou, / ts difon la 

fiva Dure« i no penetra lot; / ( . , , ) / t i t i r up i ando r do la llua titrna, / 

l 'Mpüi i t f t t i sécula di l'oerar d« Mu, / íaatge at la M V I Sondat", Sab. 7, 

24 1 26). 11 aateix Ferrater (c/. apèndix VI. 1.) dóna coa a font 

d'aquest poeaa uns versos del poeaa de Tboaas Hardy "Coaing Up to 

Oxford Street" (4*>, en què taabé és personificat l 'astre solar en un 

savi ('»an god txplorts / (...) Noölt i i f i i h thy t í i t i ' f bott ln /Prgtywf as 

• r i s t o l l t ' i ' «50). Tot i que el poeaa de lardy se s i tu t en el 

capvespre i el de Ferrater a aigdia, aabdóa cjaparteixen la aateixa 

reflexió aoral (el n ive l l huaà i el sobrehúsa no tenen res a veure): 

una cosa ès el so l , e l cosaos, el «en natural i les .«seves 

preocupacions i ana a l t ra és l'hoae que es fa preguntes que la 

natura no pot respondre, aquest tipus de percapclé fenoaenolègica 

del sol ¿s justaaent l 'ant i tèt ica de la de i « claetíére marta de 

Vtléry -que en aquest cas segwjix la tradició bíbl ica-, intertext que 
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t««M tu trota m «1 pom d« Ferrater ("midi I« Jivf i "el Just / 

CM d« la llim sari ben recte"). II poena de Valary coincideix UaM 

aab els de lardy 1 Ferrater ea el fet de concebre al sol co» un 

insigne pensador, però w el de Valéry posta i ml estan acnrdtts 

per un sate ix privilegiat intel·lecte: 

Riü tl-flMlt, Rlü MM 
En tel M ntttt f i ct i f i t i t è «oi-

Tlte cotpltte fi pirUit dndíM, 
Jt suit t« toi ie Me ret cMncjtMnt. (51) 

apareix ta a be a "à aig aati" urna laatgt recurrent en 

l'obra: el sol xiscla, con una flauta, coa la flauta d'Iblís. La 

imatge del sol de aigdia Co a: liar dels «ei« raigs) coa a la flauta 

d Ibi is la aan lleva de l'assaig de Jtentnerlaat intitulat "Mid Ia-

Cela M stfMii iaujpwrt i tifli, 0« »Hi gut. mm Iff tfldroíti oú 
It unen m vtitlt pit, m tt ditut tu ftvtil: '"»out tvent SÍI 
t*tufti #i*«ii new*, fltdt. l'heurt oü Nfl, llii tfffifiíit, 
tpptmttiit MIX Ancient: I'nturt ptmqu* l'hturt su iDiit (itiai) 
jout dt U flote íu-<Stituí «u déttrt, Ct n'était Mt un Bruii M 
fluttt, Mil un oruit de fsrp, aut fiitüi lt tul üvtiti IN 
forltt dt Cwcy, i la ttaajennt, t« Mi 1940: det forftrtm 
gigtnUiQuti, der riere cette voúte, forgtrttfttt let tetes 4M 
gwtmtri du Vtitalli. C52) 

lo obstant also, he. de tenir en coapts que Inntaerlant 

»o ha estat el priaer a associar aetonialcaaent enlluernament soiari 

«nsordiaent ni, èbvlaaent, a fer-ne escarni, l'assoclaelè de l'infern 
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«•i» al foc traascadida a l'catre ignic solar -asaociació que recull 

tl fenaaen (te renlluernaaent del aol 1 el vincula a la conde»r.a 

infernal par excel·lència: la iaposalbilitat d« la visió da Dau- éo 

secular. la literatura aquesta analogia 1 aquest rebuig 

(trascendéncies cristianes »és o aenys presents) «lt¡ trobeu, per 

eiasple, a la tegua« part del Faust úm Goethe, quan an el aoaent d« 

l'alba diu Ariel: 

t l Mi Minat s't» txaiMlt; 

irinyalm aortal« it 'oca 

i f i rana de fftut cruii. 

la lina susciti «IIA m toca 

radobl» i clarí t i jarouu; 

§m ealluerM, tat ti«or«a' 

ttti ©ti oír l ' iMit ' 

ieapti-ft* tot t t f i í t 

dm lit cirtLlt i , al c§r 

at I M fwm, ta la frtüa, 

• I f f « t t r l i MI I f^ i t 1 * 153 > 

Les trabas a Valer y <1 constatin ara el vessant contrari 

del midi le /uotav: *S Öoulttif du Solu!, «{ ' i l l «potllínt joit tt ipltnötur. 

I Im Iclat Mt m tri a§j, tt toi supphet / SrQlt noi ytwx1'- A Goabrowicz 

per al qual ei sei es *E1 cuculaculaiatoo lusptnöiao tu lat lliurat, 

tarnblt. despiadado, i t t i ial , »otiUM lamai dt rayos, tillaras dt flechas. 

(...) fe M rtioriit coao oajo t l azott dt Satanàs, aitnlrii t l 

cuianculuilalaibo. tnortt» ¡n'trnal, rttolandttii y alrivtsiti ottdt arriba COM 

t l sign« definitive del universo, la elavt dt todos los Migáis, la Mtr.ia, t l 
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denominador HUM dt Uf cou» ' (54). I , per donar prou varietat a la 

•ostra, a CaapoMor en el seu poca* d« profunda professió de 

»ateriallsae "La santa realidad": 

U « t l i r l i Uf larvat m tut nidos 

cwndo llegut §•• dit 

t« qu« vtngi i aoraiartt lot stntieo» 

t l ittoaio tel tol Ml atdioala. 

Vilt pace lo ' M l , pifo no e rm 

out »alt t i t titocco 

•1 hofOrt qut, aferrado i Uf ifltat, 

eitudu para talió v 1 lega • loco. 

Tú idvr i r i ! lo real cuando, instruida 

t» t l t t r de Uf eottf, 

acaott por itetr que tu t i ta vida 

no puado rtastr, t in larvat, aarisotat, (55) 

El gran desaféete envers el algdla solar s'observa taabé 

en el poea* "La platja" en qui la prepotència del col gosa apaivagar 

la for va v i ta l i auaana. aquest tesa genèric adopta «n el poeaa el 

tesa específic d'una noia que passeja per la platja la visió de la 

qual desapareix a causa de l'enlluernasent que produeixen en el Jo 

poètic el« raigs solars. Els inter texts que c i ta Ferrater a propòsit 

d'aquest poeaa cf. apèndix VI. 1.) són tres: 'lint do etl Deuatès dont I t 

fo l t i l dtjtuf*,.** de Víctor Hugo, 'La rula t i tai Dlanca qut / cuando niy tol 

no t t la vt* de Vargas Vila i el poeaa de V, Teats "The Second 

Coaing" (56) la visió que transtorna e l Jo poètic de qual *sett»htrt 

in tandt of t i t dt i t r t / a sfiapt t i i h lion oody and tht head of a tan, / ft §azt 
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Hink IM p t U l m I I Vü lun'^ m «1 poeaa dt Fer rater pasea a ser la 

noia de la platja "liuainosa / esa «1 lleó 4« fúr ia total" -això es: 

coa el so l - . Alhora t l visionärisae de Teats connecta aab les 

»aaí-es de la segona entroía 4« "La platja*. En el poea« de teat« el 

sol laatsertcorde i aonstruos actua coa a laa ge de la f rust rada 

dt la revelació (un wistful thinking' d« la segona vinguda del Diu 

cr is t ià en la l ín ia que hea v is t suar* a propòsit d*"A nig aa t iV 

i n rssua, e l ioc solar i s rebutjat per Ptrrater perquè no 

va acoapanyat de la l lua de la sabiduría, i noses és foc 

d'aclaparaaent, de destrucció de ' la n i t aaorosa -"Boira"- o de 

frustració de les expectatives de revelació -"A aig aat i " - . Ferrater 

se situa dins la tópica aaorosa de les albades en qué el nou dia 

suposa la separació dels amants 1 taabé en el vessant romàntic de 

la n i t coa a espai pr iv i leg iat . A mes a aés dels que acabem de ci tar 

-uns aés extremats que a l t res- , entre al t res escriptors que rebutgen 

l'ordre diürn podríea c i tar encara a Carlos Barral o a Cloran, per al 

qual "la l lua es prostitueix a aesura que s'allunya de l'alba 1 

avança durant el dia, 1 noaés es redimeix -ètica del crepuscle- en 

el aoaent que desapareix". A les antípodes d'aquests eneaics de 

l'alba trobaríea a J, Guillén i els seus "Atentef, «íntico", "iSí! / Luz, 

fttnazco. / iS f icu i ' " que formulen eufórlcaaent la vinguda del pleno 

ser que es culmina a migdia el qual suposa l'acord còsmic entre 

l'home i la natura. Llegim, doncs, e l negatiu èt ico-tstèt ic del poeaa 

"A aig matí": "Iluaint l i luz nutsiri t tni t / Hi l i i f tMf así poíiolti elivtt / 
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•r icial al Ml Mfeaet al fia toateM, / Nrtict&ts tuero« f t witterte, / 

La «e ton i l i a del sol de ponent coa • sang t i a l seu 

darrera sol t« tradició l i te rà r ia . Dins la poesia conteapor/inia l'usa, 

per exeapie, Una»uno: "los rojw / ütaftatti del Por.itiHi MfiDundo"; 

'Beoetos, Sol, tu taiifrt*; *La laitfrt ardié tu la catarata / y al tal at»e# m la 

Hueare4a, la luí cut Ml fute« rttcata / finé tn t i l«f i t r io gut rueda*. 

Aquesta és la iaatge que apareix a "El ponent excessiu", tot 1 

reprenent el aotiu de Catul que esaent« a "Poeaa inacabat". ferrater 

sap personalitzar-«« la tradició i as «« sat isfà noaés aab la 

aetoníala croaàtlca, sine que n'introdueix un eleatAt quotidià que 

subverteix la slabolof ia tradicional atorgada al sol coa a pr inc ip i 

aasculí: el capvespre aaarat de vermellor es coa una atnstruaci6. En 

aquest poea<* apareix una al t ra analogia que apareix taabé a * lo una 

casa" Cel "llençol de luntaa/a") i una que usa taabé Gil de Biedaa 

("el gin de lluna") i , encara, una a l t ra de reatnlscéncies in fant i ls 

que lligada aab el signe •enstruatori esdevé poilsèalca (els núvols 

coa a cotons). El rebuig del sol del capvespre lapl lca un al t re cop 

la renúncia al foc diürn destructor i a la fal· làcia de la seva 

i l. luainacló. Coapleaentàriaaent, el capvespre és estlaat s i suposa 

el l l indar ln lc iàt ic de la relació aaorosa ("lo una casa", 

"Kensington", "Sabers", "Prop dels dinou", "à l'inrevés"). Aquesta 

aabivalèncla del aoaent del capvespre que ve donada pel seu 

caràcter de frontissa entre dos àabits vi taï-teaporals d is t in ts 

s'observa tan <_ quan el sol actua coa a correlat del teape h i s tò r i c 

Així, les roc^s solars que clouen teaps passats funests i n'anunciea 
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dt nous són vistes pcait lvaatnt a " l i s innocents", aentre que «1 

capvespre que és foguera OB put encara e l passat i s v ic t 

negativaaent a "Guineu", al t res potaos en qué al sol és v is t 

negativaaent són "Priaavera" ten qué es presenta Toposiciò que es 

recrea taabé a "El ponent excess i u" entre la c íc l i c i ta t de la natura 

1 la l ineal i ta t àuaana), " la platja'*, "átr# aater", "Esparver" 0 "De 

lluny*. Els poeaes en qué ei sol és v is t positivaaent feren, entre 

altres, "La aala alasId", "Tree ll iaones", "Si puc" 1 "ïeseu" ea els 

quals el sol s'assiai la al foc de la vida. 

In reama, la funció de l'eleaent del foc m la poesi« ds 

Ferrater és aabivalent ¡t que pot assiai lar-ae a la vida 1 a l desig 

o bé a la destrucció, L'«leaent del sel és des del bialx ignic 

destructor perqué iaposa l'ordre dlurti i v i t a l quan s'assiai la a la 

passió 1 des del t i a l x luainlc és seapre decebedor perqué no 

coaporta cap tipus de revelació. Si establia la relació aab la 

teoría de Bachelard observe« que t i foc-soi de I/» doves i els dies 

és antiproaeteic, nlMUata envers el passat i , quan es tracta de la 

passió aaorosa, aova l lá : soa ai capvespre, s'extingueix el foc 

aacrocèsaic 1 pot aparèixer el foc humà i aaoró«». 

III. L'AIGUà DEL TEIPS 

L'aablvaléncia slabòlica de l'aigua coa a vida i aort 

havia estat ja usada 1 detectada per escriptors i per cr í t ics aoic 

abans que Bachelard en fes esaent. En aquest sent i t , doncs, la seva 
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obra oo aporta res da not. In la poesia de Ferrat« apareix l'aigua 

coa a vida 1 coa a teaps beraclltià. i'aigua coa a cor re lat de la 

vid.'» es troto a "Tro vos i i slats rendida" es qué l'absència de 

le8t*aa¿a deixa exsangüe l'aaant. Senyor d«ú qunl i s coaparat a ua 

gos desesperat per la s%t. I aigua viva taabè fóra U ais no qualque 

record que vingués a apaivagar una alca tanta set d'aacr. II títol 

del poeaa prové del vers vintè del poesa "Doana, puols de Ge no us 

càal" de Bertran da Born <5§> ("fins que ea siguis tomada*), ara: 

aentre que en el de Bertran de Born la separació aaorosa provoca en 

l'eaant la recerca en altres dones dels gests de i'estiaada que l'na 

aenyspreat, en el de Perrater la separació aaorosa (que pot ésser 

deguda siapleaent a factors clrcuastanclals i no a causa de la 

displiicáncia de I'estiaada) deixa l'aaant en un absoiut desc3*sol i 

no caateapL-» cap altre consol que el retrobaaent aab Taaada. 

Observes taaM la recreació del alte de Píraa i Tifbe en el priaer 

vers ("Tantes parets eatre tu i jo"). L'aigua coa a vida i 

coapleaentariaaent la oeva aanca cía a desaap&r apareix taabè ja 

els poeaes "La confidència", •'Caragol", "Floral", Ter José Maria 

Valverde", "Tres lliaoner", etc. Quan es tracta del passat historic 

funest, l'autor eapra sovint l'analogia de l'aigua estancada ("Els 

innocents", "Le grand soir" "Poeaa inacabat" vs. 1230-1234), 1 taabè 

quan es tracta de records punyents qje boa s'estiaaria aès oblidar 

("Les aosques u'octubrt" en què apareLc aquesta analogia aítanjançant 

una iaatge aalt moderna: "un )r de a*l drjaatge"). 

La presènci«. de l'eleaent aquàtic a r?.y natural piety" 

eaprat en funció teaporal és interessant perquè obre i ta¿ i 

J h ^ * * . . ^ . — -Í~ -^ * - * - — »- -» j l 
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l'evocació del pacaat oa l'est l i a d * i sobretot per la ccaplexltat 

laaglnatlva aab qué te tractat, l a ala verso» IS a i 1§ vele« 

»'eotiaada ama encara cApbusuant-se m ¿urg« 1 balaca, i , as els 

vareo» bz a l 55 jn aar i s la aetaiora tela o i r rara per on caminen 

el jo narrador 1 Vestiaada. fagas aab detal l aquesta l a a t f r 

l i t f im t foe i t t tanquin Um uta 

de U M que tarara di ha, la tema t«la 

P3r setal t r n , t t i ta »o'tjmt w n 

l i t te fanal«, qut M ladt* CM un ear 

m% * rajslti» i fa ü t r 4« ftitt 

i f tar, it ím§ potínti ,. t ib i t t , 

l't«»* iciS »arla i'm oí f r t « , í f t , t l -P ) 

l l a dos personatges van sol t per una carrers foacci que 

fan referència al aóa del paeaat, de la aeaoría <observes el dobla 

aatís que provaca el t a l l del vers 49: a) poaawlr tota la l lua 

poss'ble d.»l passat 1 b) la l lua que hí ha es per a nosaltres). Un 

cop aaterlalltzada la aeaörla en un entrel lat de aura Ca ""-seu" 

-.rebarea la »esoria cor a laberint) se'ns presenta una nova 

transformada imaginativa: els aura badat« coa un aar r o i f de 

rajoles. I I pas del passat a la aort i « un teaa frequent en 

l i teratura 1 taabt que aquesta aort aparegui aetafTitzada «n el 

aar; ara el que i s inhabitual es que aquest aar t ingui uns 

coaponents terrestres coa aquí se'ns presenta. Coa sea pre, Ferrater 

feraa ben curt les iaatges 1 els atorga la suficent versemblança, 

aater ia l l tzacü 1 quotldlanltat perquè to t 1 la seva copsadora 

or ig ina l i ta t s'allunyin dels vertigen« nmrics. 
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la hipòtesi d« lectura tesada en •»urs-que-ee-badea- com

ún-aar-roig" l'hea esmentada Ja a propòsit dels eneavalca&ents 1 de 

lea iaatgfes concretltzadores (capítols III. 1. 1. 1. 1 III. 2. 1. 1.): 

Vopei..-iò de flash-tuck temporal atempta contra lef lleii. de 1* 

natura, però coa sabem es literatura aquestes lleis poden 

transgredir-se tal coa ha succeït a *By latwral Piety"; 

paral.lelaaent, lea Hela físiques no poden aprovar que les aigües 

del aar s'escindeixin si be en í* Bíblia aquest fenoaen s'ha produït, 

Soa encara al vers 52; un coy esbatanat el aar, ei poeta dona 

inforaaclé sobre els efecte«', que ha pnduít; en prlaer lloc, 

reprenent el topas d« la aar coa a aort sorgeixen oioni putrefactes 

que» ú<è sobte, séu substltuidet per la fresca staestèsla de 

"l>xfcalacio werda d'un pi fresc*. Ha estat preclsa¿»ent l'acció 

renovelladora del record sobre el fons aort de la aeaòria ïa 

responsable de la reacció; aquí' sí que ens moves en el terreny 

puraaent imaginari 1 aquest p n t imaginatiu és precisament la 

síntesi conceptual de tot el poea«. El barroqut&ae d'»quet»t fil 

imaginatiu no acaba encara aquí, u'ns versos aès avall reapareixen 

els pins: "aquests pins fora del teaps, dessota del teaps" aab el 

deute aab la tradició que esmentàvem en el capítol III. 2. 1. 1.. Bas 

hea sostret a la Uel de Cronos; els pins de Ferrater, els jocs 

antics i aquell col·legi també ho han aconseguit: són sota el aar del 

passat. 

In el poca* "Fill" l'aigua de la dutxa a'endú coa el teaps 

les darreres carícies: "El trenc, el tea pit. Anyellet de sabó, / ella 

sota la dutxa. Les paraules / 1 el riure, lleus daaunt la pell, 
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•scuaa / que fuig isa l'aigua brusca". La lectura literal de la 

referencia quotidiana no exclou «1 nivell Metafòric. En aquest aateir 

poeaa apareix t&abé "Batega un fòsfor fred, s'adora la bèstia / 

d'aígvi fonda, els dos cossos llarg-nuat«". aquí seabla fàcil 

d'interpretar-bo coa el final del coit aaorée i d'observar la natura 

feaeníra de l'aigua fonda <i a "Xensington" tenia: "flor de car 

auaida"). Si bé la aitocrítiua interpreta l'aigua coa a un eleaent 

feaení, a Lea dimes i els dies aquesta siabologla té aolt poc 

rendiaent. Podríea, però, proposar certa analogia entre la 

representació dels alquiaistes de l'hoae coa a un cos fluid i certs 

poeaes coa •Plorar": "però el riure, ploabat / coa ua cos aort, et 

llisca / aigua endins, per Instants. / Capbussa't, neci. Tia. / las i 

orelles aab sangs, / cobra el riure". 11 riure s'escorre dins el cos 

entès aquí possibleaent coa un fluid, però sobretot coa ur. riu de 

llàgriaes. II narrador prega al personatge (fàcilaent i l seu alter 

ego) que es llanci dins les seves «agües i recobri el riure que 

s'enfons*. Aquest acte no ieixa taapoc de teolr realniscéncles 

•itiques ja que la iaaerslò en les algues a aés a ais de significa 

el retorn al preforaal taabé significa renaixeaent i nova circulació. 

L'acció a favor del riure contra l'Japmwse del plor a través d'una 

iaatge tan iapossible coa coherent. 

aigua 1 teaps tornen a reunir-se a "Un pas insegur". A 

partir d*urt anècdota quotidiana ("Quan baixo de l'acera, un 

xipolleig / flàccid 1 un treaolor d'aigua inquieta, / per bé que un 

teaps brevíssia, ea retarda / l'instant que el peu se a'assenta a 

l'asfalt"), el personatge recorda la seva infància. Dos són els 
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U l p o s que han parate aquest sal t o associació .eaporal: la 

inseguretat dels pew da l 'adult acarada aab l 'habil itav. del« peus 

del nen 1 el toll urbà acarat aab e l r i u « . e l caaj,. I t veu prou 

clar quin te e l pol ate reputat i , BO endebades, l ' intertext que c i ta 

Peixater per a aquest poeaa -cf. apèndix f i . 1 . - te Pa ves«. L'aigua 

del passat te qualificada de "fosca", pera, coa sea pre, l 'edjsctlu no 

tóate te aetafòric sinó que descansa sobre una base real, f ísica 

podríea d i r : ea aquest cas te fosca perquè «1 l l i t del r iu te de 

pissarra. 

Generalaent. quan l'aigua es concret<*za en el aar actua 

es sent i t le ta l . Eo la poesia de Perrater, pera, la seva siabologla 

te aal t »te diversa. El aar apareix a ¿es* doom í «is dim força 

sovint. A voltes no prea el caràcter de signe aab poder aetafòric, 

sinó que siapleaent foraa part del paisatge, un paisatge que a n 

di iea en parlar dels topeólas reaet quasi sea pre a la biografia ael 

poeta. ïo cal cercar estranyes siaboiogles, doncs, a l f i c t i c i 

desea bare dels i ta l ians a Salou d'"In aeaoriaa" o i a les referències 

a Cadaqués de "Poeaa Inacabat", les de aetaflaica, perè sí aol t 

d'absurd en les barques de la Costa Brava que passen l i b r e en la 

guerra de "Cançó Idiota ' , l i s aeràdroas vora el aar d"átra aater* 

sèa taabé un referent real, que en foraular- lo poètlcaaent -gràcies 

a la tan coneguda aliança entre aar i "lort- redunda en el chnax 

d'abandó en que te troben. El aar d'"El lleopard" funciona taabé 

sobretot a n ive l l l i t e ra l . Cup doble lectura taapoc en les turistes 

que venen a cercar el sol 1 e l aar de "Les dues aalgues"; noti 's que 

la aar física i no la l i te ràr ia te acoapaayada en aquests dos 
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poeaa "Literatura" laporta aenys que les particularitats pròpies del 

calaaar jlaciooades tradlclcnalaent *ab la figura de l'escriptor. 

Taabe BacJMiiard observa cos sovint l'aigua, a diferència de la terra 

o el foc, actua aés ena a eleaeat decoratiu que coa a substancio. 

Feta aquesta precisió ens Interessa ara l'anàlisi dels casos en qué 

el aar té una (doble) diaensió stabólica. 

Gabriel Ferrater rebla a "lo aeaoriaa" el vers ds 

Baudelaire 'La ausíque souvent ma prmd comma una mar!9 -tot i que 

el aodlflca: canvia la priaera persona del singular per la del 

plural 1 relativitaa l'adverbi eo m yarfotm*- per referlr-se d'usa 

banda, coa Baudelaire, a l'abandó de nosaltres aateJxoa que cas 

provrjca la aúslca i d'una altra, traosubstanciaot el teaps en aar, 

l'eleaent de coa pa rac lò passa a ésser el subjecte de l'accio. Sí, la 

BUS lea se'ns pot endur, aes aab ais força se'ns endú el teaps. 

Aigua i llenguatge s'associen a "Fi del son" i pel sentit 

J'aquest poeaa l'aigua adquireix un funció letal. De la sateixa 

aaaera que el corrent del riu va esfondrant les riberes, "aquesta 

Insistent aigua de paraules, / sea pre creixent va ensulsiant els 

aarges / de la vida que vaig creure real"; usa aetàfora aaterlal peí 

expressar coa els aots estan erosionant l'experiència 1 coa, seguint 

la lectura del poeaa, tota aquesta experiencia perelx dins l'aigua. 

Resten noaés la darrera frase, el sentit despu'lat de cos 1 l'aigua 

de Uàgrlaes que tot bo ennuega. 

Ens aanca per veure encara la funció d'eaalrftllaaent de 

l'eleaent aquàtic. Tenia eaalrallaaent aaorós en els poeaes "lo una 
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casa" i "Lorelei" 1 tenia un eaairallaaent ben distint a la darrera 

iaatge del poeaa "Faula primera": 

V« Sill «Itcst«, M tat eat, tvt d'iltfft 

tntraven tn t i loe, M M Uttxar 

dt téMf-be, «i oblidar out dt duonn 

l'infer* n'aaaga aolti, I qut t i l · i aiptt 

dtl aif tranquil titany i t lanti cau»« 

dutes a M M ft. «'hi vol airar 

una rialla folla dt lliiontt 

d'MOC i* titttiada i trioifanl. 

Qué poden significar unes lliaenes eaalrallant-se en un 

estany? Tractar de cercar alguna explicació Càlida a travs» d'altres 

aparicions de la lllaona a Les doom í els illes és força infructuós. 

ira bé, Gabriel Ferra ter essen ta en t l seu article sobre Manuel 

Machado que *n ftanuti fit»ra 'Ltrio* con una mtacién dt Antonio litt dtOt 

a tu herían® (al lontto *m Príne iot m la Casa de Orange') iaia tenoi w* la 

fatoti i tiplindida leagtn del litéi tfi la um 4« 6«io«ar*(59>. Aquesta 

iníoraaciè es una pista vaiuosissina per poder entendre no noses 

aquesta iaatge sinó part del sentit de la llimona en l'obra de 

Ferrater. Pfl ^ue fa a la iaatge que ara ens ocupa, ses bla £*cessari 

posar-la en relació aab el poema d'áatoaio Machado "Rscutrdo 

infantil", la setena ptxt del qual tracta de 1'«vocació de la infancia 

feliç aitjançant el refle» d'un lliaaner sabí« una font: 

El Itaontro linguido lutotidt 

una olhd» rau polvorienta 
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«ort tl »«canto dt It futntt lttpia, 

f aüi m §l -0(40 wtflan 

lü furtet * «ft,,. 

l i yna tifia citri, 

cm <J« pf iMvtn, (60) 

Les Ulmenes obren el record de la tarda clara del passat 

i, alhora, aquelles liiaones que veia de nen són ara 'frutos tnetntadtf 

/ flu« hey tf¡ il fondo dt ¡a futntt tutlan.,,1; és a dir, funcionen coa a 

aetáfora de tot el aén de la Infància que roman dins l'ftgua plàcida 

del teaps. Des d'aquest angle, pera aab in canvi de to considerable, 

la iaatge de "Faula primera" esdevé intel·ligible; del que havia 

d'ésser una gran passió noaés ens resta uns records panxacontents 

perè aés sobergs que la aediocre realitat a qué 'an referència. 0 

sigui, l'antítesi aoral de la poética ferriteriana en què els records 

sén les tristes deixes de l'experiència, á "lecuerdo infantil" apareix 

la figura de la aare (la «art dolça que omplia de perfums una tarda 

sense flors), aentre que a "Faula priaera" és una aare dominant, 

fuetejadora moral del aón sensible. Reprenent la nostra hipótesi 

inicial, si hi ha ema ira 1 lament narcisista, és un pobre narcisisme 

cofoi de si mateix (del record recordant-se a si mateix). 

Una imatge similar apareix en el poema "Paisatge amb 

figures" en què "lis ametllers / riuen de veure's, nus encara, en 

ral|ua / dels rierols que fan les seves ambres / preclpitads rasa 

avall". La llalla de l'eamlrallaaent, però, no té iqui el sentit que 

vèiem suara, ja que expressa la felicitat del pur present i, dins el 
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context dal potas, t i neguit per l'laaedlat advenlaent 4« la 

priaavera (és curí6a que aquest pota« faci taabé referència a la 

quasi presencia priaavera 1 a l'igual que t i poeaa que coaentavea 

suara de Machado). L'aigua torn» a tesar aquí el teaps, am no el 

teaps estancat del passat de "Paula priaera" sine el teaps que corre 

cap a un futur desitjat. 

Crec que no cal que insistia aés aab la funció de l'aigua 

Ja que prengui la carneréele que prengui (riu, aar, pluja, teira) 

s'eapra coa a analgia del pas del teaps -l 'altra sentit fera el 

vital-. loáis vull subratllar que aquest eleaent és un dels aés 

present« al llarg de l'obra coa era d'esperar en un poeta que 

reflexiona constantaent sobre el flux i el reflux dels dies. 

I?. ÏÏL TEllIIàL FEHATEKIAIISXE 

L'eleaent aab aés rendiaent a Les dor.es f els dies is la 

terra, aquest fet corrobora el teaparaaent aaterialista present a 

tots nivells Ja sigui en la construcció de aetàfores ja en les 

actituds aorals. Bacnelard distingeix dues vessants distintes en l'ús 

dels elements terrestres: la terra coa a voluntat i la terra coa a 

repòs, en qué apareixen les laatges de la intlaitat (caverna, casa, 

interior de les coses, el ventre, etc.). En el cas de Perrtter serien 

inclosos dins aquesta segona vessant tots els poeaes ittraaurs, el 

que succeeixen en una casa o en una caabra 1 especialment els 

poeaes •Taabé" i "úter". 

http://dor.es


Deia Pavese: "Cht t i t le I t t i f tMMfftit um ftifw i l l r t m vm 

lflCCttltMit« t i f t fUtt f ftP'lauft»! f f tdMt t l t i t «Mit t l »15 | | f f t t i l i t#? 

II potti i i r t t w v r t M i f i M iaptrfonat», inici iy ibi l t i l l Wr«i<w di p i r iput 

ptffift lco • scc: i l t cel Piteante.* Cfl>. Pere, coa t i l »a te ix oat :sa, ia 

relació va so l t aés enllà: la terra le í Ptaaoot funciona COB a 

correlat object tu del Jo, áñ ia dona <62> -v.g. e l poeaa Gelosia"- o 

dels hoaes «a general i coa a corpore i tsador espacial del a i t« , m a 

d i r , Pavese no fa poesia palsagistica ni localista ("dialectal*), 

sine que les referències a ia se?a terra esdevenen seapre aaterlal 

poètic i universalitzable. El aater la l lsat I la iocalitzaclé del 

discurs en uas espai« quotidians de la poesia paveslsaa t»on 

coapartits per Ferreter. Pel que ía a la funció de la terra funden« 

taabé l 'assiai laciò a la dona ("Boira", "Oci", "iadchen", "ote*-", 

"Teapestiva v i ro" o "De l luny"), tot i establint-s« yn dels binomis 

•és recurrents de ¿es doom í els dies: la dena/terra ès ia certesa, 

doblement segura quan és labutda de Joventut, per contra el Jo 

poètic es deleix per la dona/terra perquè és en essència <i sobretot 

per la seva aaaea de joventut) i acer t, Certesa <>» / incertesa <-> 

que, paral.iel^aent. pot associar-se aab les dues poètiques bàsiques 

i aab la valoractè que en fa ferrater - te t i tenint seaprt en coapte 

que par lea a nivel l general 1 esquemàtic, ja que la poètica 

espir i tual ista, coa assenyalava *¡\ aateix Ferrater, La produït obres 

de factura tan perfecta coa ia de Hölderlin i la poètica 

aaterial lstes obres de tan iaperíecta factura coa bona part de ia 

producció de la poesia social- : material ist» <+> / espiritualista 

<-) i les seves aaneres de perforaacló concre>zíó (*) / vj^yetat (*->,• 
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rmliam (*) / abctraccíó <~)¡ formulació dtíetím <t) / iafjfiítud i 

»temporalÍUt (->; humanització <*) / daahumaaltzacíó (->. 

La cerra coa « àabtt nua« per excel.lència apareix a "Un 

pas insegur* o "lalxença". La (»abra Co «1 ll i t) coa a aicroeoaaos 

personalitzat de la terra és recurrent al llarg de tota l'obra 

(•Otar*, "lo una caá*"» •idol·*). La aeaèrla sen lloca C"iv natural 

piety*> l aatèries en què es continguda (lea pissarres negres coa a 

corrf at objectiu del passat a "Un pas inseguí"). La priaarietat que 

Bachelard atorga al eiabol de la pedra és taabé present (*Mala 

aeaòria", "Ils polls"). I el desig aés intens és el de la aera 

carnalltat, el dfl aaterlallsae aés pur: els adolescents ajaguts 

sobre el aosalc fresc feliços "d'ésser noaés fatiga i gana i pes". La 

terra coa a Instint 1, aolt especialaem, coa a Instint sexual ja 

sigui dins la natura ("Bosc") o dins la gran ciutat ("lenclngton"). 

In conseqüència, la degeneració de la aatérla suposa 

necessáriaaent la decadència íísico-aoral, degeneracié que es 

concretitza poétlcaaent en totes les laatgea creades a partir de la 

pols 1 les que contenen algun tipus de descoaposlcià. L'absència de 

aatérla laplica pèrdua de l'experiència 1 a Leu dones 1 ala dim es 

fornula sovint a través de la iaatge del pou. Pou ple de aeaèrla del 

passat o, pitjor encara, un pon buit de passat coa en el poeaa "Ils 

aristòcrates". I coa velea que va succeint sovint en les laatges que 

eapra Perrater aquí tornea a trobar polifunclonalitat iaaginativa ja 

que el pou pot esdevenir positiu en un context sexual. 0 sigui, que 

ocorre el aatelx que aab el eleaent del foc i de l'aigua que en 

referir-se al pas del teaps esdevenen negatius i en referir-se a 
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relacions «aeree« (i per artensió. vítate) esdevenen positiu«. lo 

vull acabar acarant «1 sentit dtl gouftm dt Baudelaire 1 dtl pou da 

Ferrater car lea iapllcaclons aorals del fouffra baudtlairla són 

distintes 1 aolt aès coaplexea que les que eapra Ferrater. Si que 

voldria esaentar, però, que lea diferencie« que observo antra la 

poesia de Baudelaire 1 la de Ferrater rauen sobretot an la 

íaportancia que un i altre atorguen a la tarrenalitat. Baudelaire la 

rebutja 1 claaa per la fugida Vitportt ou hort óu to-idt". 0 el Cel o 

l'Infern però no la aediocrltat d'aqueai aón. Ferrater rerca la 

felicitat en Vaquí, l'ara 1 el tu. Baudelaire -xclaaa Quaad partem-

BOUS rars le boñbwr? perquè la seva felicitat no es d'aquest aón. ni 

d'aquest teaps, ni ningú ni res concret pot abastar-11-la. D'aquí, 

doncs, arrejea el soíriaent baudelairià; el Poeta albatros àvid de 

iietzscneana sobrehuaanitat i sobreterrenalitat que alhora se sap -1 

vol ser- un poeta profundaaent aodera que parla de les palpitacions 

i dels carrers uel seu teaps. In aquest punt Ferrater pertany taabé 

a l'oscoia de Thoaas Hardy. Recorden. per ext-aple, el seu poeaa "111 

prefereix la seva terrenalltat" ("He Prefers Bar Barthly") en qui diu 

el poeta: potser la atva estiaada i s aenv* esplendorosa que una 

posta de sol, peri jo a'estiao aes la seva fràgil, coneguda 1 

terrenal figura que tote els espectacles que ea pugui oferir 

l'univers <W). 

La conclusió d'aquest capítol podriea resuair-la així: 

Ferrater no usa aai en sentit espiritualista l'aleaent antitètic al 

terrenal (l'aire), sioó que el corporeity i, coa a vent, l'eapra coa 



535 

a comiat objactlu dal pa« dal tea pe. L'eleaant dal foe actua coa a 

comiat da la passió vital 1 da la destrucció iaplícita dal propi 

viure, tot i establint-??! un éémlagm intra al necanlsae cíclic 

aacrocòsaic (representat pel sol) 1 «la seus aoaents da R&xíaa 

puixança i al aecanlsae auaà alcrocòsaic lineal 1 ela seus aoaents 

privats a ig ids. Alhora, es rebutja qualsevol aena da ravel.lacló 

intel·lectual d'origen sobrenatural. L'aigua és ua alaaaat aoit 

iaportaat aa aquest discurs car la seva funció principal es la ae 

servir de córrela*, objectiu al pas del te»ps. Finalnent, la terra 

repraseata i'úaic axblt vàlid per a l» vida 1 el coatixeaeat, tot i 

essent les terres paradisíaques de £#• doMw * sis -íes la caabra 

aaoroea i els carrers oo viuaa els hoaa? i lea domas. 
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